Solução alcóolica para a desinfeção higiénica
e cirúrgica das mãos.

®

desderman pure gel
Vantagens

Eﬁcácia

Concentração

Tempo de Contacto

satifaz as normas de eﬁcácia clínica (TFM) da FDA

Levurocida

pronto-a-usar

30 seg.

testado de acordo com as normas Europeias

Fungicida

pronto-a-usar

60 seg.

Vírus envelopados
(incl. HIV, HBV, HCV)

pronto-a-usar

30 seg.

Áreas de Aplicação

Vírus vaccinia

pronto-a-usar

30 seg.

• Desinfeção higiénica das mãos (EN 1500): esfregue 3 ml nas
mãos limpas e secas, tempo de contacto: 30 seg.
• Desinfeção cirúrgica das mãos (EN 12791): Esfregue uma
quantidade suﬁciente nas mãos e antebraços limpos e secos,
tempo de contacto: 90 seg.

Virucida

pronto-a-usar

2 min.

Adenovírus

pronto-a-usar

2 min.

Norovírus

pronto-a-usar

15 seg.

Poliovírus

pronto-a-usar

90 seg.

Rotavírus

pronto-a-usar

15 seg.

adequado para a desinfeção higiénica e cirúrgica das mãos
incolor e inodoro, portanto hipoalérgico
com benefício adicional de proteção e cuidado da pele através
de agentes hidratantes

Instruções de utilização

EN13624

de acordo com DVV
(Associação Alemã registada
para o combate de doenças
virais)// Guidelines RKI

EN14476
EN14476
EN14476
EN14476

desderman® pure gel deve ser utilizado sem diluir. Durante o
tempo de contacto para a desinfeção higiénica e cirúrgica,
desderman® pure gel deve ser aplicado em porções de modo a
que as mãos se mantenham húmidas durante todo o tempo de
aplicação.

EN14476

Área de aplicação

Eﬁcácia

Concentração

pronto-a-usar

30 seg.

Desinfeção cirúrgica das mãos

pronto-a-usar

90 seg.

EN12791

Tempo de Contacto

Bactericida

pronto-a-usar

30 seg.

Escherichia coli

pronto-a-usar

30 seg.

Klebsiella pneumoniae

pronto-a-usar

30 seg.

MRSA

pronto-a-usar

30 seg.

Serratia marcescens

pronto-a-usar

30 seg.

Staphylococcus aureus

pronto-a-usar

30 seg.

EN13727
de acordo com TFM

Tempo de Contacto

Desinfeção higiénica das mãos
EN1500

Eﬁcácia Microbiológica

Concentração

®

desderman pure gel
Informação do Produto
Composição
100 g solução contém: Ingredientes ativos: 78.2 g etanol 96 %,
0.1 g bifenil-2-ol.
Informação Fisico-Química
Color

incolor

Densidade

ca. 0,83 g/cm3 / 20 °C

Flash point

13 °C / Método : DIN 53213, Parte 1

Forma

viscoso

pH

Não aplicável

Viscosidade, dinâmica

700 - 1.300 mPa*s / 20 °C / Método : DIN 53019

Recomendações de segurança

H225
H319
P210
P305 + P351 + P338

P403 + P233
P501
S16
S35
S 7/9

Líquido e vapor altamente inﬂamável.
Causa irritação nos olhos.
Manter fora do calor, superfícies quentes,
faíscas, chamas e outras fontes de ignição.
Não fumar.
Se nos olhos: Lave cuidadosamente com
água por vários minutos. Se for o caso,
retire as lentes de contacto.
Continue a lavar.
Armazenar num local bem ventilado.
Manter a embalagem bem fechada.
Eliminar os conteúdos/ embalagem para uma
unidade de eliminação de resíduos aprovada
Manter longe de fontes de ignição Não fumar.
Este material e o seu recipiente devem ser
eliminados de modo seguro.
Manter recipiente bem fechado e num
sítio bem-ventilado.

Recomendações especiais
Use os desinfetantes de modo seguro. Leia sempre o rótulo e
informação do produto antes de utilizar.
Não utilize após a data de validade.

Informação para encomenda
Produto

Embalagem

desderman pure gel TLD 1 l FL

6/Caixa

desderman pure gel INT 100 ml FL

30/Caixa

desderman pure gel 60 ml FL

24/Caixa

desderman pure gel 500 ml FL

20/Caixa

desderman pure gel 1 l FL

10/Caixa

desderman pure gel -INT- 1 l EF

10/Caixa

Item n.º

Estes produtos não se encontram disponíveis em todos os países. Para mais informações
entre em contato com a nossa subsidiária local ou distribuidora.

Acessórios
Acessórios

Item n.º

Torneira para embalagem 5 l/10 l

135501

Dispensador de embalagem de 5/10l (20ml / bomba dosagem)

117101

Fúnil decantador

117901

Dispensador KHK 1000 (apróx. 0.75-1.5ml por dose)

669700

Dispensador KHK 500 (apróx. 0.75-1.5ml por dose)

669600

cotovelo S 1000

134429

Chave para embalagem de 5 l/10 l (Draak)

135801

Dispensador de produto de braço longo 1000 ml

669710

Dispensador de produto de braço longo 500 ml

669610

schülke touchless D 1

668300

sm 2 500 (apróx- 1.0-3.0ml por dose)

668600

sm 2 Universal (aprox. 1.0 - 3.0 ml por dose)

668500

Informação Ambiental
A Schülke, líder no controlo de infeções desde 1889, pesquisa,
desenvolve e fabrica produtos inovadores, seguros e amigos do
ambiente com avançados processos de produção, a preços competitivos, sempre com os mais elevados padrões de qualidade.

Opiniões proﬁssionais e mais informações
Por favor visite o nosso site para uma visão geral de toda a literatura
e/ou relatórios sobre este produto: www.schuelke.pt
Se tiver mais questões:

Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do
Grupo Air Liquide
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Informações: Schülke Portugal
geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85 | www.schuelke.pt

Schülke & Mayr está certificada de acordo com o DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001
e DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) e validou o sistema ambiental de acordo
com o Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

