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Απολύμανση χεριών

δραστικό ενάντια σε ιούς σύμφ. με EN 14476 

εξαιρετικά φιλικό πρός το δέρμα 

περιέχει ενυδατικούς παράγοντες 

Περιγραφή προϊόντος
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή 
gel για επάλειψη στα χέρια.  Το ASEPTOMAN 
GEL είναι κατάλληλο για την καθημερινή 
υγιεινή απολύμανση χεριών με ένα ευρύ 
φάσμα αποτελεσματικότητας. Είναι άοσμο 
και  είναι συμβατό με όλα τα κρεμοσάπουνα. 
Δεν περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες και 
τεταρτογενή αμμωνιακά άλατα.

Πεδίο εφαρμογής
Υγιεινή και χειρουργική αντισηψία χεριών.

Φάσμα δραστικότητας
- βακτηριοκτόνο (inclusive MRSA)
- φυματιοκτόνο
- μυκητοτκόνο
- ιοκτόνο ( ιός πολιομυελίτιδας, αδενοϊός και 

νοροϊός )

Εφαρμογή
Eφαρμόστε το ASEPTOMAN GEL στα  
χέρια και κρατήστε το δέρμα βρεγμένο σε 
όλο το σύνολο του χρόνου επαφής.

Υγιεινή αντισηψία των χεριών σύμφωνα με 
το ΕΝ 1500: 30 δευτ.

Χειρουργική αντισηψία των χεριών σύμφωνα με 
την ΕΝ 12791: 1.5 λεπτ.

0482

Σύνθεση
100 g διαλύματος περιέχει: 
80.8 g (85 % V/V) Ethanol

Απόψεις ειδικών
Dr. T. Koburger-Janssen, hygienist, 
Greifswald
Expert‘s reports on:
- hygienic hand disinfection according to  

EN 1500
 - surgical hand disinfection according to EN 

12791 

Prof. Dr. H.-P. Werner, hygienist, Schwerin 
Expert‘s reports on:
 - hygienic hand disinfection according to 
EN 1500

 - surgical hand disinfection according to EN 
12791

 - bactericidal and yeasticidal activitiy accor-
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Βακτήρια και μύκητες

Συστατική εφαρμογή για υγιεινή 
αντισηψία χεριών*

EN 1500 / 
VAH •

Συστατική εφαρμογή για 
χειρουργική αντισηψία χεριών*

EN 12791 / 
VAH •

Φυματιοκτόνο (M. terrae) EN 14348 καθαρές συνθήκες •
Ιοί

Δραστικό έναντι όλων των ιών  
(ιοκτόνο) EN 14476 συμπ. HBV/HIV/HCV •
Δραστικό έναντι ιών πολιομυελίτιδας EN 14476 καθαρές συνθήκες •
Δραστικό έναντι αδενοϊών EN 14476 καθαρές συνθήκες •
Δραστικό έναντι νοροϊών (MNV) EN 14476 καθαρές συνθήκες •
Πρόσθετα αποτελέσματα ΕΝ test

Βακτηριοκτόνο EN 13727 μολυσμένες συνθήκες •
Μυκητοτκόνο(Candida albicans) EN 13624 μολυσμένες συνθήκες •

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 τεστ (ποσοτικές δοκιμές αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα) 

ding to EN 13727/ EN 13624
- tuberculocidal efficacy according to EN 

14348
- e  � cacy against poliovirus and adenovirus 

according to EN 14476
- efficacy against norovirus (MNV) accor-

ding to EN 14476



 

Dr. Schumacher is certi� ed according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment 
management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com
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Ειδικές πληροφορίες
Είναι ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο υγρό. 
Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών. 
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
Επιβλαβές για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Μακριά από θερμότητα, θερμές 
επιφάνειες, σπινθήρες και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Το δοχείο να διατηρείται 
ερμητικά κλεισμένο.  Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά 
με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους 
φακούς επαφής, αν υπάρχουν. Συνεχίστε 
να ξεπλένετε. Σε περίπτωση που ο 
ερεθισμός συνεχιστεί: Αναζητήστε ιατρική 
συμβουλή.  

Κατάσταση προϊόντος
Περιλαμβάνονται στην λίστα απολύμανσης 
VAH και στην λίστα ιοκτόνων προϊόντων 
IHO. Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με EU Biocidal 
Product Regulation (BPR, 528/2012).

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Τα προϊόντα της Dr. Schumacher GmbH 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 
σύγχρονες, ασφαλείς και φιλικές προς το 
περιβάλλον διαδικασίες. Λόγω της 
συμμόρφωσης με τα υψηλά πρότυπα 
ποιότητας εξασφαλίζεται η πολύ καλή 
ποιότητα του προϊόντος. 

Να χρησιμοποιήτε τα απολυμαντικά με ασφάλεια. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση.

Προϊόν Συσκευασία Τεμάχια       Περιεχόμενο       Κωδικός PZN

ASEPTOMAN GEL

Φιάλη 20 150 ml 141.031.150 10109063

Φιάλη 20 500 ml 141.031.500 10109086

Φιάλη 12 1 L 141.031.1000 10109092




