
 

 Produkto informacija: Rankų dezinfekcija 

   
 

   
 

desmanol® pure 

NAUJA! 
Sudėtyje yra papildomi odos priežiūros komponentai. 

 
Mūsų pliusai: 

 Platus veikimo spektras (įsk. virusus) 
  Papildomi odos priežiūros ir apsaugos 

komponentai: 
Dexsapanthenl + Ethylhexylglycerin 

 Bespalvis ir bekvapis, todėl hipoalergiškas 
 Patikrintas dermatologų 

 
Pritaikymas: 

 Higieninė rankų dezinfekcija 
 Chirurginė rankų dezinfekcija 

 
Mikrobiologinis efektyvumas: 

 desmanol® pure yra baktericidinis (įsk. TB), 
fungicidinis, virucidinis prieš inkapsuliuotuss 
virusus (įsk. HBV, HCV, HIV, Vccina virusus), 
rotavirusus, norovirusus, adenovirusus. 

 
Dozavimo instrukcijos ir naudojimo metodai 

 desmanol® pure yra naudojamas neatskiestas. 
Atliekant higieninę ar chirurginę rankų 
dezinfekciją, rankos turi būti pilnai padengtos 
desmanol® pure dezinfekantu. 
 

Panaudojimas/sukėlėjas Rekomendacijos 

Higieninė rankų dezinfekcija  30 s. 

Visusai su apvalkalu 
(HBV/HCV/HIV) 

30 s. 

Rota Virus 30 s. 

Adeno Virus 30 s. 

Noro Virus 30 s. 

Chirurginė rankų dezinfekcija 90 s. 
 

Duomenys apie produktą: 
Sudėtis 
100g priemonės turi: 
75 g propan-2-olio 
 

Cheminiai fiziniai duomenys: 
Išvaizda                    Bespalvis skaidrus tirpalas 
Tankumas                ca. 0,85 g/cm2 

 
Žymėjimas pagal EC direktyvas: 

X: 
F:  

Dirginantis 
Labai degus 

R11:  
R36: 
R67: 

Labai degus 
Dirginantis akis 
Garai gali sukelti 
mieguistumą 

S7/9:  Laikyti talpą sandariai 
uždarytą, gerai 
vėdinamoje patalpoje 

S16: 
 
S25: 
S26: 
 
 
 
 
 
S35: 

Laikyti atokiai nuo 
ugnies šaltinių – 
nerūkyti! 
Vengti kontakto su 
akimis 
Patekus į akis, tuoj pat 
praplauti dideliu kiekiu 
vandens ir kreiptis į 
medikus 
Tirpalas ir konteineris 
turi būti saugiai 
utilizuojami 

 

 

Alkoholinis rankų 
dezinfekantas higieninei ir 
chirurginei rankų 

dezinfekcijai 



 
 

     desmanol® pure 
 
 

Specialūs nurodymai: 
Tinkamas tik išoriniam naudojimui. 
Neleisti atsirasti kontaktui su atviru liepsnos šaltiniu. 
Nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui. 
Dezinfekantą naudokite atsargiai. Visą laiką prieš 
naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir 
saugos duomenų lapą. 
 

Pakuotė: 
 
Pakavimo informacija: 
desderman® pure tiekiamas buteliais ir 
kanistrais. Ir buteliai, ir kanistrai gaminami iš 
polietileno (HDPE) ir yra atitinkamai žymimi. 
Dangteliai gaminami iš HDPE, išskyrus 1L 
butelius – PP. Lipdukai gaminami iš PE, todėl  
 
 
 
 
 
 

Pakavimo informacija: 
desderman® pure tiekiamas buteliais ir kanistrais. Ir 
buteliai, ir kanistrai gaminami iš polietileno (HDPE) ir 
yra atitinkamai žymimi. Dangteliai gaminami iš HDPE, 
išskyrus 1L butelius – PP. Lipdukai gaminami iš PE, 
todėl atliekas galima rūšiuoti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pakuotės dydis Pakavimo vienetas 

100 ml buteliukas 
500 ml buteliukas 
1 L butelis 
1 L eurobutelis* 
1 L vienkartinė talpa 
5 L kanistras 

30 x 100 ml 
20 x 500 ml 
10 x 1 L 
10 x 1 L 
6 x 1 L 
1 x 5 L 
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