
Informācija par produktu
Roku dezinfekcijas līdzeklis

Ātras iedarbības alkohola bāzes līdzeklis 
higiēniskai un ķirurģiskai roku 

dezinfekcijai.

desderman® pure dezinfekcijas gēls
Mūsu Plusi: Dati par produktu
- produkts ir testēts saskaņā ar Eiropas standartiem 
EN 1500 un EN 12 791
- līdzeklis higiēniskai un ķirurģiskai roku dezinfekcijai
- bez krāsvielām un smaržvielām – hipoalerģisks
- ādas mitruma saglabāšanas faktoru un mitrinošu 
līdzekļu pievienošana novērš ādas attaukošanos un 
dehidratāciju, ko izsauc alkohols

100g produkta satur aktīvās vielas: 
- 78,2 g etanols (96%)
- 10 g propan-2-ols
- 0,10 g bifenil-2-ols

Pielietojums Rekomendācijas

Higiēniskā roku dezinfekcija 
(EN 1500)

30 sek. (3ml)

- Higiēniskā roku dezinfekcija
- Ķirurģiskā roku dezinfekcija

Ķirurģiskā roku dezinfekcija
(EN 12791)

1,5 min (pietiekāmā 
daudzumā)*

MRSA 30 sek.

Lietošanas un dozēšanas instrukcijas Virucidāls pret  
enkapsulētiem vīrusiem 
atbilstoši RKI -  
rekomendācijas
(ieskaitot HBV, HCV, HIV)

30 sek.

Lieto neatšķaidītu. Higiēniskās un ķirurģiskās roku 
dezinfekcijas gadījumā rokām ir jābūt samitrinātām
ar dezinfektantu visa kontakta laikā.

Vaccinia vīrusi 30 sek.

* Rokām un elkoņiem ir jābūt samitrinātiem ar dezinfektantu visa kontakta 
laikā.

Marķējums atbilstoši ES Regulām
F:      Viegli uzliesmojošs.
R11:  Viegli uzliesmojošs.
S7/9: Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.
S16:  Sargāt no uguns – nesmēķēt.
S35:  Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt 
drošā veidā



desderman® pure dezinfekcijas gēls
Īpašas piezīmes Ekspertu viedokļi un pārēja informācija
Uzliesmošanas punkts 16°C (pēc DIN 51755)
Nelietot pēc derīguma termiņa beigām. Nelietot 
uzliesmojošu produktu tuvumā.
Lietojiet dezinfekcijas līdzekli droši. Pirms lietošanas 
vienmēr izlasiet lietošanas instrukciju.

Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu, kur 
Jūs atradīsiet visu nepieciešamu literatūru un 
pārskatus par desderman® dezinfekcijas gēlu:
www.schuelke.lv

Informācija par iepakojumu Jūsu jautājumiem:

desderman® dezinfekcijas gēls tiek piegādāts 
pudelēs, kas ir izgatavotas no polietilēna (HDPE) un 
ir atbilstoši marķēti. Vāciņi arī ir izgatavoti no HDPE 
(izņēmums: 1L pudele: PP).  Etiķetes ir izgatavotas 
no PE. Optimālākai pārstrādei ir iespējama 
šķirošana.

Klientu apkalpošanas centrs
Tālr. 67795240
E-pasts: schuelke@interlux.lv
Web: www.schuelke.lv

 

Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt, 
Germany
Tār. +49(0) 40521000
Fakss +49(0) 4052100318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke&Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Tālr +43(0) 152325010
Fakss +43(0) 1523250160
office.austria@schuelke.com

Interlux, SIA
“Jaunbūmaņi”, 2.korp.
Dreiliņi, Stopiņu nov., 
LV2130
Tālr. +371 67795240
Fakss +371 67795240
schuelke@interlux.lv
www.schuelke.lv

Schülke & Mayr GmbH ir sertificēta atbilstoši DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 un 
DIN  EN  ISO  13485  (Reģ.  Nr.  004567-MP23)  un  ir  validējusi  vides  vadības  sistēmu 
atbilstoši Eco Audit prasībām (Reģ. Nr. DE-150-00003).


