
Fişa Produsului - Dezinfecţia mâinilor

Antiseptic pe bază de alcool pentru 
dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor

desderman® pure gel
produs testat conform standardelor Europene EN 
1500 şi EN 12791

adecvat pentru dezinfecţia igienică şi dezinfecţia 
chirurgicală a mâinilor

cu aditivi pentru protecţia pielii şi îngrijire prin 
agenţi de refacere a stratului lipidic 

fără coloranţi şi odorizanţi, alergizant redus  

Domeniul de aplicare:

Eficacitatea microbiologică

Desderman® pure gel este bactericid, levuricid,virulicid, eficace 
împotriva virusurilor lipofile : vaccinia virus , HBV, HCV, HIV.

Instrucţiuni de dozare şi mod de utilizare
Produsul se va folosi nediluat. Pe durata timpului de contact pentru 
dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor, desderman® pure 
gel se va aplica în aşa fel încât mâinile să rămână bine umectate 
pe toată perioada de aplicare. 

Compoziţie:
100 gr. Soluţie conţine substanţe active :
78,2 gr. etanol 96%, 0,1 gr. bifenil-2-ol

Utilizare Recomandări pentru utilizare
Dezinfecţia igienică a mâinilor
(EN 1500)

30 sec. (3 ml)

Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor
(EN 12791)

1,5 min. (cantitate ce acoperă mâinile)

MRSA 30 sec.

Virucidal împotriva virusurilor capsulate 
(incl. HIV, HBV, HCV)
Conf. recomandare RKI
Anuarul federal 01-2004

30 sec.

Vaccinia virus 30 sec.

F Foarte inflamabil

R11 Foarte inflamabil

S7/9 Păstraţi recipientul bine închis şi într-un loc bine 
aerisit

S16 A se păstra departe de surse de ardere
A nu se fuma

S35 Acest material şi recipientul său trebuie depozitat 
într-un loc sigur

Etichetarea conform Directivelor CE

l dezinfecţia igienică a mâinilor
l dezinfecţia chirurgicală a mâinilor
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Firma Schulke & Mayr deţine certificate DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 şi DIN EN ISO 
13485 (Nr. înreg. 004567-MP23) şi are implementat un sistem de management al mediului 
validat în conformitate cu Reglementările Eco Audit (Nr. Înreg. D-150-00003).

desderman® pure gel

Punct de aprindere 16º C (conform DIN 51755).
Nu folosiţi produsul în apropierea surselor de foc deschis. Nu folosiţi 
după data de expirare. Folosiţi în condiţii sigure dezinfectantele. 
Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs înainte de 
folosire.

Observaţii speciale

Forme de livrare/unităţi de ambalare

Mărime ambalaj Unitate de ambalare    

Flacon de 150 ml 30 x 150 ml

Flacon de 500 ml 20 x 500 ml

Flacon de 1 l 10 x 1 l

O privire de ansamblu asupra tuturor rapoartelor/literaturii 
existente în ceea ce priveşte produsul desderman® pure gel se pot 
găsi pe www.schuelke.com.

Pentru răspunsuri la întrebările specifice vă rugăm apelaţi la linia 
telefonică  infoline  +49 40 521 00 666

Rapoartele experţilor şi informaţii

Desderman® pure gel se livrează în flacoane. Flacoanele sunt 
fabricate din polietilenă (HDPE) şi sunt etichetate corespunzător. 
Sistemele de închidere sunt fabricate din HDPE (cu excepţia 
flaconului de 1l. PP) Etichetele sunt fabricate din PE. Pentru o 
reciclare eficientă este bine să sortaţi produsele. 

Informaţii despre ambalaj

Producător:
Schulke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germania
Tel.:      +494052100-0
Telfax: +494052100-318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureş, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro


