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Dr. Schumacher

Dezynfekcja rąk

Działanie wirusobójcze w ciągu 30 sekund

Nie zawiera substancji zapachowych, w szczególny 
sposób pielęgnuje skórę z uwagi na zawartość gliceryny 
i substancji nawilżających

Chirurgiczna dezynfekcja rąk w ciągu 1,5 minuty

Opis produktu
ASEPTOMAN FORTE jest wirusobójczym 
środkiem do dezynfekcji rąk na bazie 
etanolu. 

ASEPTOMAN FORTE osiąga szeroki zakres 
działania z bardzo dobrą tolerancją skóry. 
Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS 
i działanie wirusobójcze (zgodnie z normą 
EN 14476) w ciągu 30 s.
Dzięki sprawdzonemu systemowi 
odtwarzania naturalnej zawartości tłuszczu 
w skórze produkt ASEPTOMAN FORTE w  
udowodniony sposób zwiększa wilgotność 
skóry, pielęgnuje skórę i jest przez nią 
szczególnie dobrze tolerowany.

Obszary zastosowania
Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk. 

Zastosowanie
Higieniczna dezynfekcja rąk: 30 s 
Umieścić wystarczającą ilość środka do 
dezynfekcji rąk we wklęsłych, suchych 
dłoniach. Przez cały czas oddziaływania dłonie 
muszą pozostać nawilżone 
nierozcieńczonym preparatem. Należy 
szczególnie wziąć pod uwagę końcówki 
palców, kciuki oraz opuszki palców, w razie 
potrzeby nanieść preparat na dłonie 
ponownie.
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Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 1,5 min 
Przez cały czas stosowania dłonie i    
przedramiona muszą pozostać 
nawilżone  nierozcieńczonym preparatem.

Skład
100 g roztworu zawiera: etanol 85 g. 
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ASEPTOMAN® FORTE
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk

VAH  

IHO

Zakres działania i metoda sprawdzenia 15 s 30 s 1,5 min

Zalecenia dotyczące stosowania
do higienicznej dezynfekcji rąk* VAH*/EN 1500 •
Zalecenia dotyczące stosowania
do chirurgicznej dezynfekcji rąk* EN 12791 •
działanie przeciw prątkom gruźlicy (M. terrae) EN 14348 •
działanie bójcze przeciw mykobakteriom 
(M. avium and M. terrae) EN 14348 •
działanie grzybobójcze 
(Aspergillus brasili-ensis) EN 13624 •

Virus

wirusobójczy EN 14476 •

ograniczone działanie wirusobójcze EN 14476
w t ym noro -
wirus i adeno-
wirus

•

skuteczne wobec poliowirusów EN 14476 •
skuteczne wobec adenowirusów EN 14476 •
skuteczne wobec norowirusów (MNV) EN 14476 •

Dodatkowe wyniki testu

działanie bakteriobójcze EN 13727 •
działanie drożdżakobójcze (Candida albicans) EN 13624 •

*obejmuje testy fazy 2 na etapie 1 i testy fazy 2 na etapie 2
(próby ilościowe z zastosowaniem zawiesiny i testy praktyczne dotyczące nosicieli patogenów))



 

Dr. Schumacher is certifi ed according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment 
management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com

Dezynfekcja rąk

ASEPTOMAN® FORTE 
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk

Opinie Ekspertów

Posiadamy obszerne raporty ekspertów 
dotyczące wszystkich naszych produktów. 
Na życzenie możemy udostępnić 
interesujące Państwa portfolio raportów 
ekspertów.   

Środki ostrożności i zagrożenia
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa 
drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na or-
ganizmy wodne, powodując długotrwałe 
skutki. W razie konieczności zasięgnięcia 
porady lekarza należy pokazać pojem-
nik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, 
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, ot-
wartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie 
palić. Przechowywać pojemnik szczelnie 
zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ 
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kil-
ka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli 
są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
W przypadku utrzymywania się działania 
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/
pojemnik usuwać do zatwierdzonych 
przedsiębiorstw zbierania lub usuwania 
od-padów.

Do zastosowań profesjonalnych.

Produkt Opakowanie J. op. Zawartość Numer artykułu

ASEPTOMAN  FORTE

Butelka 30 100 ml 00-485OP-001

Butelka 20 500 ml  00-485OP-005

Butelka 12 1 L 00-485OP-010

Kanister 3 5 L 00-485OP-050

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.




