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Dezinfekce rukou - Desderman 
 

 

Desderman pure - tekutý dezinfekční přípravek na bázi ethanolu určený na hygienickou a 

chirurgickou dezinfekci rukou. Bez barviv a parfémů. 

 Účinná hygienická a chirurgická dezinfekce 

 Díky speciálním kosmetickým přísadám chrání, zvláčňuje a vyživuje pokožku 

 Zamezuje vysušování pokožky a zajišťuje mimořádnou regenerační péči 

 Zanechává pocit jemné a pružné pokožky 

 Neobsahuje žádná barviva či parfémy; je vhodný i pro citlivé i alergické osoby 

 Dermatologicky testován 

 Splňuje klinické standardy FDA (TFM) 

 Účinný na široké spektrum bakterií i virů 
Oblast použití: 
desderman® pure je vhodný pro dezinfekci rukou ve všech typech zdravotnických zařízení, v 
laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v institucích, potravinářství, sportovních 
zařízeních i v komunálním sektoru. 
Návod na použití: 
Přípravek se neředí a aplikuje se na čisté, suché ruce. 
Aplikujte do dlaně ruky dostatečné množství 
přípravku a vtírejte jej do pokožky rukou tak, aby byly 
všechna místa na rukou mokrá po stanovenou dobu 
expozice. 
Účinnost:  
Baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní, virucidní 
Složení:  
100 g desderman® pure obsahuje následující aktivní 
látky: 
78,2 g etanol 96 % 
0,1 g bifenyl-2-ol 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH116811 Desderman pure: dezinfekce rukou 50ml 91,- 

SCH116821 Desderman pure: dezinfekce rukou 100ml 120,- 

SCH116807 Desderman pure: dezinfekce rukou 500ml 163,- 

SCH116808 Desderman pure: dezinfekce rukou 1 litr 245,- 

SCH116810 Desderman pure: dezinfekce rukou 5 litrů 1.301,- 

SCH116812 Desderman pure: dezinfekce rukou, pro bezdotykový dávkovač 1 litr 268,- 
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Desderman pure gel - tekutý dezinfekční přípravek ve formě gelu na bázi ethanolu určený na 

hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Bez barviv a parfémů. 
Účinná hygienická a chirurgická dezinfekce. 

 Díky speciálním kosmetickým přísadám chrání, zvláčňuje a vyživuje pokožku 

 Zamezuje vysušování pokožky a zajišťuje mimořádnou regenerační péči 

 Zanechává pocit jemné a pružné pokožky 

 Neobsahuje žádná barviva či parfémy; je vhodný i pro citlivé i alergické osoby 

 Dermatologicky testován 

 Splňuje klinické standardy FDA (TFM) 

 Účinný na široké spektrum bakterií i virů 
Oblast použití: 
desderman® pure je vhodný pro dezinfekci rukou ve všech typech zdravotnických zařízení, v 
laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v institucích, potravinářství, 
sportovních zařízeních i v komunálním sektoru. 
Návod na použití: 
Přípravek se neředí a aplikuje se na čisté, suché ruce. Aplikujte do dlaně ruky 
dostatečné množství přípravku a vtírejte jej do 
pokožky rukou tak, aby byly všechna místa na 
rukou mokrá po stanovenou dobu expozice. 
Účinnost: 
Baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní, virucidní 
Složení: 
100 g desderman® pure obsahuje následující 
aktivní látky: 
• 78,2 g etanol 96 % 
• 0,1 g bifenyl-2-ol 

 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH126906 Desderman pure gel: dezinfekce rukou 60ml 108,- 

SCH126908 Desderman pure gel: dezinfekce rukou 100ml 137,- 

SCH126902 Desderman pure gel: dezinfekce rukou 500ml 143,- 

SCH126903 Desderman pure gel: dezinfekce rukou 1 litr 255,- 

SCH126911 Desderman pure gel: dezinfekce rukou, pro bezdotykový dávkovač 1 litr 268,- 

 


