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Dezinfekce na ruce – Skinman 
 

Skinman Soft protect - dezinfekční přípravek na ruce s plnou virucidní účinností. Tekutá forma obsahuje vitamín E, 

panthenol a glycerin. Chrání a intenzivně pečuje. Tato nová receptura byla speciálně vyvinutá pro opakovanou a častou 
dezinfekci pokožky rukou. Nové složení kombinuje unikátní působení na pokožku k její ochraně a zdraví, zejména při častých  
a opakovaných aplikacích. Jemná, příjemná parfemace zvyšuje uživatelský komfort. 
SKINMAN SOFT PROTECT je deklarován jako biocid. Pouze pro profesionální použití. Před použitím čtěte přiložené pokyny. 
Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. 
Spektrum účinnosti: baktericidní (MRSA), tuberkulocidní, plně virucidní, fungicidní 
Výhody pro uživatele: 
• bez obsahu n-propanolu 
• bez obsahu barviv, s jemnou parfemací 
• vysoce účinný v krátkém čase s dostatečnou bezpečnostní rezervou 
• vhodné pro časté a opakované aplikace-obsahuje vyživující a hydratační kosmetické složky 
• nevysušuje, nedráždí, nealergizuje pokožku 
• odpovídá nejmodernějším hygienickým požadavkům a evropským standardům 
• účinnost proti Norovirům po uplynutí 15 sekund  
DÁVKOVÁNÍ / DOPORUČENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ* 

Účinnost Test. norma Čas expozice 

Hygienická dezinfekce rukou EN 1500 20 sec 

Chirurgická dezinfekce rukou EN 12791 90 sec 

bakterie EN 13727 15 sec 

kvasinky EN 13624 15 sec 

Polio virus EN 14476 60 sec 

Noro virus EN 14476 15 sec 

Plně virucidní účinnost EN 14476 120 sec 

Rota virus  
DVV / RKI 

 
15 sec Omezená virucidní účinnost Vaccinia, BVDV (HIV, 

HBV, HCV) 

TBC, mykobakterie EN 14348 20 sec 
*) Při používání v souladu s deklarovaným určením není nutné používat žádné osobní ochranné pomůcky. 

Obsahuje kosmetické složky k regeneraci a hydrataci pokožky při časté dezinfekci rukou: 
vitamín E  (okamžité působení): ochrana pokožky rukou,  
glycerin (střednědobý účinek ): výživa a zvlhčení  
panthenol ( dlouhodobý účinek): regenerace pokožky rukou 
Návod k použití: Používá se neředěný. Před použitím vždy přečtěte přiložené pokyny. Pouze k vnějšímu použití na nepoškozenou 
pokožku rukou. Dostatečné množství produktu dobře rozetřete do suchých čistých rukou v souladu s předepsanou metodikou 
HDR a CHDR a vždy dodržte předepsanou expozici. Před použitím termoelektrických přístrojů je nezbytné nechat přípravek zcela 
zaschnout. 
Složení: 
100 g přípravku obsahuje účinnou látku: 89 g ethanol 
Další složky pro péči o pokožku: vitamín E, glycerin a panthenol. 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3070960 Skinman Soft protect: dezi. přípravek na ruce se složkami chránícími pokožku 100ml 104,- 

ECO3070900 Skinman Soft protect: dezi. přípravek na ruce se složkami chránícími pokožku 500ml 180,- 

ECO3070860 Skinman Soft protect: dezi. přípravek na ruce se složkami chránícími pokožku 1 litr 310,- 

ECO3067700 Skinman Soft protect: dezi. přípravek na ruce se složkami chránícími pokožku 5 litrů 1.033,- 
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Skinman Soft protect FF - dezinfekční přípravek na ruce bez barviv a parfemace i pro velmi citlivou pokožku, s plnou 

virucidní účinností. Tekutá forma obsahuje vitamín E, panthenol a glycerin. Chrání a intenzivně pečuje. Tato nová receptura byla 
speciálně vyvinutá pro opakovanou a častou dezinfekci pokožky rukou. Unikátní složení kombinuje 
účinné a šetrné působení na pokožku k její ochraně a zdraví, zejména při častých a opakovaných 
aplikacích.  
SKINMAN SOFT PROTECT FF je deklarován jako biocid. Pouze pro profesionální použití. Před 
použitím čtěte přiložené pokyny. Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. 
Spektrum účinnosti: baktericidní (MRSA), tuberkulocidní, plně virucidní, fungicidní 
Výhody pro uživatele: 
• bez obsahu n-propanolu  
• bez obsahu barviv a parfému 
• vysoce účinný v krátkém čase s dostatečnou bezpečnostní rezervou 
• vhodné pro časté a opakované aplikace-obsahuje vyživující a hydratační kosmetické složky 
• nevysušuje, nedráždí, nealergizuje pokožku 
• odpovídá nejmodernějším hygienickým požadavkům a evropským standardům 
• účinnost proti Norovirům po uplynutí 15 sekund  
DÁVKOVÁNÍ / DOPORUČENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ* 

 Účinnost Test. norma Čas expozice 

 Hygienická dezinfekce rukou EN 1500 20 sec 

 Chirurgická dezinfekce rukou EN 12791 90 sec 

 bakterie EN 13727 15 sec 

 kvasinky EN 13624 15 sec 

 Polio virus EN 14476 60 sec 

 Noro virus EN 14476 15 sec 

 Plně virucidní účinnost EN 14476 120 sec 

 Rota virus  
DVV / RKI 

 
15 sec  Omezená virucidní účinnost 

 Vaccinia, BVDV (HIV, HBV, HCV) 

 TBC, mykobakterie EN 14348 20 sec 

*) Při používání v souladu s deklarovaným určením není nutné používat žádné osobní ochranné pomůcky. 

Obsahuje kosmetické složky k regeneraci a hydrataci pokožky při časté dezinfekci rukou: 
vitamín E (okamžité působení): ochrana pokožky rukou,  
glycerin (střednědobý účinek): výživa a zvlhčení  
panthenol (dlouhodobý účinek): regenerace pokožky rukou 
Návod k použití: Používá se neředěný. Před použitím vždy přečtěte přiložené pokyny. Pouze k vnějšímu použití na nepoškozenou 
pokožku rukou. Dostatečné množství produktu dobře rozetřete do suchých čistých rukou v souladu s předepsanou metodikou 
HDR a CHDR a vždy dodržte předepsanou expozici. Před použitím termoelektrických přístrojů je nezbytné nechat přípravek zcela 
zaschnout. 
Složení: 
100 g přípravku obsahuje účinnou látku: 89 g ethanol 
Další složky pro péči o pokožku: vitamín E, glycerin a panthenol, 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3079510 Skinman Soft protect FF: dezi. přípravek na ruce se složkami chránícími pokožku 500ml 180,- 

ECO3079590 Skinman Soft protect FF: dezi. přípravek na ruce se složkami chránícími pokožku 5 litrů 1.033,- 
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Skinman Soft N - je vysoce účinná a pro pokožku maximálně bezpečná alkoholová dezinfekce, která představuje ideální 

spojení dezinfekce rukou a péče o ně. Přípravek neobsahuje barviva, zabraňuje vysoušení a je proto vhodný i pro velmi citlivou 
pokožku. Proto je přípravek Skinman

®
Soft N vyhledáván pracovníky oborů s vysokými nároky na hygienu a vysokou frekvencí 

dezinfekce rukou. Pouze pro profesionální použití. 
Skinman 

®
 Soft N je deklarován jako biocid. Používejte biocidní přípravek bezpečně. 

Výhody pro uživatele:  
  bez obsahu barviv 

  bez obsahu n-propanolu 

  rychlý a dlouhodobý účinek (remanentní působení až 3 hodiny) 

  obsahuje vyživující a hydratační kosmetické složky 

  nevysušuje, nedráždí, nealergizuje pokožku 

  vyvážená skladba obsažených látek slouží k ochraně pokožky, pH 5,5 

  odpovídá nejmodernějším hygienickým požadavkům a evropským standardům 
Spektrum účinnosti: baktericidní (včetně TBC a MRSA), virucidní (obalené a neobalené 
viry), fungicidní 
Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: 
70,0 g isopropylalkohol 
0,15 g benzalkonium chlorid  
Oblast použití: 
- pro dezinfekci rukou ve všech zdravotnických zařízeních - v nemocnicích, zvláště 
na oddělení chirurgie, dialyzačních jednotkách, transfúzních stanicích, v ambulancích apod. 
- v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě 
- v balneoprovozech, masážních službách, v salonech pedikúry, manikúry, kosmetiky, holičství, kadeřnictví, piercingu a tattoo 
- kompatibilní dávkovače: DERMADOS S pro lahve 0,5 l a DERMADOS L pro jednolitrové lahve, držáky a pumpy Ecolab 
Návod k použití: Používá se neředěný. Pouze k vnějšímu použití na nepoškozenou pokožku rukou. Dobře rozetřít na suché ruce 
v souladu s metodikou HDR a CHDR a vždy dodržet předepsanou expozici. Před použitím termoelektrických přístrojů je nezbytné 
nechat přípravek zcela zaschnout. 
 DÁVKOVÁNÍ / DOPORUČENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ** 

  Použití /koncentrát/ Množství Doba působení 

Nezředěný roztok produktu Skinman
®
 soft N vetřete do suchých rukou. 

 Hygienická dezinfekce rukou 3 ml 30 sec 

 Chirurgická dezinfekce rukou 2x5 ml po 90 sec 

 Podezření na TBC 2x3 ml po 30 sec 

 Účinnost proti MRSA 3 ml 30 sec 

 Účinnost na obalené živočišné viry * (vč. HIV, HBV, HCV) 3 ml 30 sec 

Účinnost proti Rota virům, Herpes- , Papiloma- virům a virům SV40  3 ml 30 sec 

* Zkoušeno podle doporučení RKI 1/2004. 
** Při používání v souladu s deklarovaným určením není nutné používat žádné osobní ochranné pomůcky. 

 

 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3080690 Skinman Soft N: účinný prostředek na bázi alkoholu pro dezinfekci rukou 500ml 170,- 

ECO3080670 Skinman Soft N: účinný prostředek na bázi alkoholu pro dezinfekci rukou 1 litr 284,- 

ECO3084830 Skinman Soft N: účinný prostředek na bázi alkoholu pro dezinfekci rukou 5 litrů 1.008,- 
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Skinman Scrub 
Antimikrobiální tekuté mýdlo, které spojuje šetrné mytí s účinnou dezinfekci, vhodné pro použití na celé tělo a na 
vlasy. 
Přednosti: 

 účinnost proti bakteriím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a virům (včetně HBV a HIV) 
 vhodný prostředek pro hygienickou dezinfekci rukou 
 dobrá kožní snášenlivost 

Složení: 
Obsah účinných látek ve 100 g Skinman scrub:  
1 g triclosanu 
0,2 g kyseliny undecylenové 
voda, propylen glykol, kuménsulfonát sodný, citrónová kyselina, ethanolamin, 
decyl glukosid, triclosan, hydroxyethylcelulóza, undecylenová kyselina, parfém 
Použití: 
ve všech typech zdravotnických zařízeních 
v penzionech pro seniory, domovech důchodců, v ústavech sociální péče 
ve výrobnách potravin 
v domácnostech 
pro provozovny pedikúry, manikúry, holičství, kosmetiky, balneoprovozy 
Hygienická dezinfekce: 
3 ml neředěného přípravku Skinman scrub vtíráme 30 sekund do suchých rukou, potom 30 sekund napěníme vodou 
pří mytí a opláchneme. 
Účinnost proti HBV a HIV: 
3 ml neředěného přípravku Skinman scrub vtíráme 30 sekund do suchých rukou, potom napěníme vodou při mytí a 
opláchneme. 
 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3027880 Skinman Scrub-mycí emulze: antimikrobiální tekuté mýdlo, šetrné mytí a 
dezinfekce 

500ml 150,- 

ECO3014890 Skinman Scrub-mycí emulze: antimikrobiální tekuté mýdlo, šetrné mytí a 
dezinfekce 

6 litů 1.100,- 

 


