
   

OROMED® Liquid 

Domeniul sanitar (medical), dentar, veterinar, colectivităţi (azile, săli fitness, 

magazine), instituţii, industria farmaceutica, restaurante, hoteluri, transporturi  

inclusiv cel aerian. 

ATENŢIE: PENTRU A CITI TRADUCEREA ETICHETEI PENTRU FLACOANELE 500 ML ÎN 

LIMBA ROMÂNĂ DESPRINDEŢI PARŢIAL ETICHETA DE LA SEMNUL PORTOCALIU “PEEL 

OFF” ŞI APOI O LIPIŢI LA LOC! 

 

Dezinfectant mâini pentru dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor şi antebraţelor ce 
conţine substanţe hidratante/emoliente şi vitamine anti-îmbătrânire a pielii. Formula limpede, 
nelipicioasă şi care nu lasă urme este plăcutî la utilizare, se usucă repede şi lasă pe mâini o 
senzaţie de catifelare. Acesta conţine un sistem unic de protecţie a pielii, protejând şi cele mai 
sensibile mâini de efectele dezinfecţiei frecvente. OROMED® Liquid oferă protecţie uscarea şi 
iritarea pielii. Conţinutul ridicat de antioxidanţi şi substanţele anti-îmbătrânire neutralizează 
radicalii liberi dăunători pielii ce provoacă îmbătrânirea prematură a acesteia. 

MOD DE UTILIZARE 
Răsuciţi capacul dispenserului şi apăsaţi 
Pentru dezinfecţia igienică a mâinilor conform normei EN 1500 aplicaţi:  

3ml   -  frecaţi mâinile 30 secunde;  

Pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinilor şi antebraţelor conform normei EN 12791 aplicaţi: 

2x5ml – frecaţi mâinile 3 minute;  

Menţineţi mâinile umede cu produs pe toată durata aplicării. Nu clătiţi. 
Compatibil cu: pielea umană, polietilena, polipropilenă, mănuşi latex, nitril, fontă, aluminiu. 

Spectru de acţiune: 

Bactericid, levuricid     15 secunde 
Tuberculocid, Micobactericid    15 secunde  
Virusuri cu înveliş     15 secunde 
Virusul Hepatitei B inclusiv HIV    15 secunde   
Virusul Hepatitei C, BVDV, Virusul Vaccinia 30 secunde 
Virusuri fără înveliş     60 secunde 
Poliovirus       60 secunde 
Adenovirus      30 secunde 
Norovirus      30 secunde 
Coronavirus                  15 secunde 
Virus gripa Tip A     15 secunde 
MRSA                             15 secunde 

 
Testat în conformitate cu normele EN 1500, 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476  
şi directivele DVV/RKI. 

 

Pericol: 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 Păstraţi recipientul 

închis etanş. P261 Evitaţi să inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. P280.6 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. 

Produsul este uşor biodegradabil. 
 
Eliminaţi acest produs cu respectarea normelor naţionale şi regionale în vigoare, respectiv legea 211/2011 privind regimul 
deseurilor. Cod deşeuri EWC nr. 070699 (Grup: deşeuri din categoria MFSU a grăsimilor, produselor grase, săpunurilor, 
detergenţilor, dezinfectanţilor şi cosmeticelor). Cantităţi mici din acest produs (până la 500 ml/zi) pot fi eliminate prin sistemul 
centralizat de canalizare. Recipentele goale pot fi incadrate in categoria gunoiului menajer sau reciclate după curăţarea cu apă. 
Recipientele se vor manipula in aceleaşi condiţii impuse pentru manipularea produsului însuşi. Eliminarea ambalajului 
contaminat se va face conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. 
Utilizatorul este unic responsabil pentru luarea la cunştinţă şi respectarea acestor reglementări. 

SE INTERZICE AMESTECUL SOLUŢIEI CU ALTE PRODUSE ŞI REUTILIZAREA AMBALAJULUI IN 

CAZUL UTILIZĂRII DE CĂTRE PUBLICUL LARG! 


