
Tekutý dezinfekčný prípravok na báze etanolu
určený na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk.
Bez farbív a parfémov.

desderman® pure

Naše Plus
Vďaka špeciálnym kozmetickým prísadám chráni, zjemňuje a
vyživuje pokožku
Zabraňuje vysušovaniu pokožky a zaisťuje mimoriadnu
regeneračnú starostlivosť
Zanecháva pocit jemnej a pružnej pokožky

Neobsahuje žiadne farbivá či parfémy; je vhodný aj pre citlivé a
alergické osoby
Dermatologicky testovaný

Spĺňa klinické štandardy FDA (TFM)

Účinný proti širokému spektru baktérií a vírusov

Oblasti použitia
Desderman pure je vhodný na hygienickú a chirurgickú
dezinfekciu rúk vo všetkých typoch zdravotníckych
zariadeniach, v laboratóriách, vo farmaceutickej a kozmetickej
výrobe, v inštitúciách, potravinárstve, športových zariadeniach
a v komunálnom sektore.

Účinnosť
Baktericídny, fungicídny, mykobaktericídny, virucídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a
expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie
Prípravok sa neriedi a aplikuje sa na čisté a suché ruky.
Aplikujte do dlane ruky dostatočné množstvo prípravku a
vtierajte do pokožky rúk tak, aby boli všetky miesta na rukách
mokré po stanovenú dobu expozície, ktorá je uvedená na
etikete.
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Distribútor Výrobca
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre
výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom
certifikátov GMP pre lieky.

Zloženie
100 g desderman pure obsahuje nasledujúce aktívne látky:
• 78,2 g etanol 96 %
• 0,1 g bifenyl-2-ol
Ďalšie zloženie:
• 10 g propan-2-ol
• zjemňujúce látky

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia 16  °C /  Metóda :  DIN 51755 Part 1

Farba bezfarebný

Forma kvapalina

Hustota cca.   0,83 g/cm3 /   20  °C

pH Nevztahuje se

Zvláštne upozornenia
Určené pre profesionálny trh. Termoelektrické prístroje
používajte až po úplnom zaschnutí prípravku. Vysoko horľavá
kvapalina a pary. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi,
iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia.
Zákaz fajčenia. Skladovať v uzatvorených obaloch, mimo
zdroja sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a
slnečného žiarenia. Teplota skladovania: -20 až +25°C.
Doba exspirácie: 60 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu Balenie Číslo
výrobku

Desderman pure 1 l, TLD 6/Kartón 116812

Desderman pure 60 ml 24/Kartón 116811

Desderman pure 500 ml s pumpičkou,
KL

20/Kartón 116816

Životné prostredie
Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a
bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu,
hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku
Biocídny prípravok

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a
informácie o prípravku.


