
Dezinfectant pentru mâini, complet virulicid, ce
conține substanțe hidratante, vitamine și
substanțe anti-îmbătrânire.

Fără miros sau coloranți
Excelentă compatibilitate cutanată
Conține ingrediente anti-îmbătrânire

Pentru dezinfecția mâinilor şi a antebraţelor

►

►

►

OROMED® Liquid este o soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru mâini, cu o
activitate antimicrobiană largă, pentru dezinfecția chirurgicală și igienică a mâinilor și
antebrațelor. Formula limpede, neaderentă și fără reziduuri este plăcută la utilizare,
se usucă repede și lasă mâinile catifelate. OROMED® Liquid încorporează un sistem
unic de protecție a pielii, constituit din substanțe de hidratare, emolienți, vitamine și
compuși cu acțiune calmantă, care apără chiar și mâinile cele mai sensibile de
efectele dezinfecțiilor frecvente. OROMED® Liquid oferă protecție împotriva uscării și
iritației. Conținutul ridicat de antioxidanți și substanțe anti-îmbătrânire neutralizează
radicalii liberi nocivi, care determină îmbătrânirea prematură. OROMED® Liquid nu
conține parfumuri și coloranți.

►

Pentru dezinfecţia igienică a mâinilor, aplicaţi 3 ml de soluţie nediluată pe toată
suprafaţa mâinilor uscate şi frecaţi timp de 30 de secunde. Respectaţi procedura
standard, în conformitate cu EN 1500. Pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinilor,
aplicaţi soluţia pe toată suprafaţa mâinilor uscate şi frecaţi degetele, mâinile şi
antebraţele uscate timp de 3 minute, utilizând 2x 5 ml. Respectaţi procedura
standard, în conformitate cu EN 12791. Păstraţi mâinile umede în timpul aplicării.

Bactericid 15 secunde
Bacterii rezistente
la antibiotice

15 secunde

Tuberculocid 15 secunde
Micobactericid 15 secunde
Levuricid 15 secunde
levuri rezistente la
antibiotice

15 secunde

Fungicid 30 secunde
Virusuri încapsulate 15 secunde
BVDV 15 secunde
Coronavirus 15 secunde
Virusul hepatitei B 15 secunde
Virus hepatitei C 15 secunde
Virus herpes
simplex

15 secunde

HIV 15 secunde
Virus gripal A 15 secunde
Virus Vaccinia 15 secunde
Virusuri
neîncapsulate

60 secunde

Adenovirus 30 secunde
Norovirus 30 secunde
Poliovirus 60 secunde
Conform cu EN 1500, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN
14348, EN 14476.

Scopul aplicării

Utilizare

Spectru de eficiență / Timpi de
expunere
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Polietilenă Compatibil
Polipropilenă Compatibil
Mănuși din latex Compatibil
Mănuși din nitril Compatibil
Fontă Compatibil
Aluminiu Compatibil

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. P210 A se păstra departe de
surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. P233
P ă s t r a ţ i  r e c i p i e n t u l  î n c h i s  e t a n ş .  P 2 6 1  E v i t a ţ i  s ă  i n s p i r a ț i
praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P280 Purtaţi echipament de protecţie a
ochilor şi a feţei. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie
cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă
acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.  P501 Eliminaţi
conţinutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

52.8 g etanol, 19.0 g 1-propanol,
2.8 g izopropanol, hidratante,
emolienți, acetat de vitamina E, pantenol,
bisabolol

Stare de
agregare:

Lichid lipsit de vâscozitate,
transparent

Culoare: Incolor
Miros: De alcool
Valoare pH: Neutru.
Termen de
valabilitate:

36 luni (recipient
nedeschis) Nu se aplică.
(soluție de lucru în zu)

Flacon de 500 ml cu pulverizator,
Flacon de 500 ml (EURO), Cartuș de
r e z e r v ă  d e  1  l i t r u  p e n t r u  d o z a t o r u l
myArtisto, Flacon de 1 litru (EURO), canistră
de 5 litri

Compatibilitate

Pericol

Compoziţie per 100 g

Proprietăți fizice

Formă de prezentare

S.C. DEZIMED SRL
Calea 13 Septembrie, nr. 87 Block 79,
parter, sector 5 
50713 Bucuresti
România
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Fax: +40 21 411 91 17
office@dezimed.ro
www.dezimed.ro
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