
 

 

 
 

Výrobek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou a pro dezinfekci 
nepoškozené a v důsledku nemoci nezměněné kůže 

 
Výrobek má baktericidní, fungicidní a virucidní účinky, působí mykobaktericidně vůči 

původcům tuberkulózy. 
 

Nevysušuje pokožku! 
 

Určení: alkoholový přípravek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou a pro dezinfekci 
nepoškozené a v důsledku nemoci nezměněné kůže. Výrobek má baktericidní, fungicidní a virucidní 
účinky, působí mykobaktericidně vůči původcům tuberkulózy. 

Způsob použití: hygienická dezinfekce rukou: na čisté a vysušené ruce naneste 3 ml přípravku 
a vtírejte jej do kůže po dobu 30 sekund, zvláštní pozornost věnujte místům mezi prsty, nehtům 
a povrchu prstů. 
Chirurgická dezinfekce rukou: před dezinfekcí je nutné umýt si ruce v souladu se zásadami mytí rukou. 
Na čisté a osušené ruce naneste 3 ml přípravku a vtírejte jej do kůže dlaní a předloktí po dobu 
30 sekund, v souladu s procedurou chirurgické dezinfekce rukou metodou vtírání věnujte zvláštní 
pozornost místům mezi prsty, nehtům a povrchu prstů. Postup šestkrát opakujte. Celková doba vtírání 
musí činit 3 minuty. 
Dezinfekce kůže: naneste přípravek postřikem na čistou, nepoškozenou kůži nebo použijte gázový 
tampon. Otřete kůži gázovým tamponem a nechte ji oschnout. Přípravek působí během 30 sekund. 

Doporučení: Používejte pouze na nepoškozenou kůži. Nepoužívejte k dezinfekci sliznic 
a v bezprostřední blízkosti očí. 

Mikrobiologické zkoušky: bakterie (včetně MRSA) – 15 s1, 2 podle normy EN 13727; houby 
(C. albicans) – 15 s1, 2; (Aspergillus brasiliensis, tj. zárodky černé plísně) – 15 s1, 2 podle normy EN 
13624; mykobakterie (M. terrae) – 30 s1, 60 s2, (M. avium) – 60 s1, 2 podle normy EN 14348; viry – úplné 
virucidní účinky (Polio, Adeno, Noro, včetně obalených virů HAV, HBV, HCV, HIV, Herpesviridae) –
15 s1, 2 podle normy EN 14476. 
1V podmínkách nízké organické zátěže. 
2V podmínkách vysoké organické zátěže. 

Nakládání s odpady: nezředěný produkt a znečištěný obal je nutné předat k likvidaci certifikovaným 
odběratelem nebo v souladu s místním povolením. Vypouštění do odpadních vod není povoleno. 
Očištěný obal je vhodný k energetickým účelům nebo k recyklaci v souladu s místní platnou legislativou. 

Podmínky skladování: skladujte výhradně v originální uzavřené a řádně označené nádobě. Skladujte 
v dobře větrané místnosti, při teplotě 5 až 25 °C. Skladujte v bezpečné vzdálenosti od zápalných zdrojů 
a otevřeného ohně. Nevystavujte přímému působení slunečního záření. Je povoleno krátkodobé (do 
7 dní) uchovávání produktu v rozsahu teplot −15 až 40 °C. Zamezte působení silných kyselin a zásad. 

Bezpečnostní zásady a první pomoc: v případě pochybností, přímého kontaktu s chemickým 
produktem nebo dlouhodobých subjektivních potíží je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Osobě 
v bezvědomí nepodávejte nikdy nic orálně. 
Nadýchání: při zjištění příznaků otravy se doporučuje vyvést poškozeného z místa expozice a zajistit 
mu čerstvý vzduch a klid. Pokud příznaky nevymizí, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. 
Styk s kůží: v případě výskytu změn kůže je nutné konzultovat stav s lékařem. 
Zasažení očí: rozevřete víčka a proplachujte oči velkým množstvím vlažné vody alespoň 15 minut. 
Pokud nastane nebo déle přetrvává podráždění, navštivte lékaře. 
Spolknutí: vypláchněte ústa. Okamžitě vypijte1 sklenici vody a věc konzultujte s lékařem. 

Dodatečné informace určené pro profesionální uživatele, které se týkají zásad bezpečnosti 
vyžadovaných při práci s přípravkem STERILLHAND, vedlejších účinků používání, zásad poskytování 
první pomoci a bezpečného zacházení s odpady produktu a obalem, se nachází v bezpečnostním listu. 



 

 

Výstrahy: 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 

kouření. 
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 

Biocidní přípravek, obsahuje účinnou látku: 
etylalkohol 72 g na 100 g produktu. 
Povolení č. 3235/07 
Podoba produktu: kapalina 

Výrobce / odpovědný subjekt:    
Alpinus Chemia Sp. z o. o. 
Ul. Garbary 5 
86-050 Solec Kujawski 
Tel./fax: 52 387 1665 
www.alpinuschemia.com 
Vyrobeno v POLSKU 
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