
Promanum® pure
Alkoholový dezinfekční prostředek pro hygienickou a chirurgickou 
dezinfekci rukou s hydratačním účinkem
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 � Vhodný i pro suchou a citlivou pokožku

 � Bez obsahu parfému a barviv

 � Širokospektrálně virucidní

 � Maximálně šetrný k vašim rukám



Promanum® pure

Promanum® pure je jedním z nejmodernějších přípravků k okamžitému použití  
pro dezinfekci rukou na všech pracovištích.

Promanum® pure je díky složení bez parfémů a barviv a vysokému obsahu pěstících,  
ochranných a hydratujících látek vhodné jak pro častou dezinfekci rukou 
i v nejnáročnějších zdravotnických provozech, tak pro chirurgickou dezinfekci.

Přípravek první volby pro narušenou, suchou či citlivou pokožku rukou.

Vlastnosti
 � Široké spektrum účinnosti: baktericidní (včetně MRSA), 
tuberkulocidní, fungicidní, širokospektrálně virucidní 
-  účinný na obalené i neobalené viry (účinnost na noroviry 

a rotaviry během expozice pro hygienickou dezinfekci)
 � Obsahuje speciálně vybrané dermatologické přísady 
s hydratačními a zvláčňujícími účinky

 � Složení bez parfémů a barviv snižuje riziko podráždění 
a senzibilizace

 � Dermatologicky testován - náročné dermatologické 
testy včetně opakovaných epicutánních testů vyloučily 
jak okamžité iritační, tak postupné senzibilizující účinky 
přípravku

Návod k použití
Hygienická dezinfekce rukou
Minimálně 3 ml neředěného přípravku Promanum® pure 
naneste na suché ruce a důkladně vtírejte do zaschnutí. 
Ruce udržujte celé zvlhčené přípravkem minimálně 20 s.

Chirurgická dezinfekce rukou
2-3 ml neředěného přípravku Promanum® pure naneste na 
suché ruce a předloktí a vtírejte. Proveďte stejný postup 
minimálně 3x. Dbejte na to, aby ruce a předloktí byly po celou 
doporučenou dobu vlhké. Poté nechte dokonale zaschnout. 
Doporučujeme expozici dle EN 12791 pro chirurgickou 
dezinfekci rukou 90 s. 

Složení
100 g přípravku obsahuje: 
Účinné látky: ethanol 73,4 g, propan-2-ol 10,0 g 
Pomocné látky: isopropylmyristát, sorbitol butan-2-on a další přísady

Spektrum účinku / expozice

Účinnost Test. metoda Exp.

Hygienická dezinfekce rukou EN 1500 15 s

Chirurgická dezinfekce rukou EN 12791 90 s

Baktericidní úč. EN 13727 15 s

Fungicidní úč. (C. albicans) EN 13624 15 s

Tuberkulocidní úč. EN 14348 15 s

Obalené viry, vč. HBV, HCV, HIV EN 14476/DVV/RKI* 15 s

Neobalené  
viry

Noroviry (MNV)

EN 14476/DVV/RKI*

15 s

Rotaviry 15 s

Adenoviry 30 s

Polioviry 60 s

*  DVV - Německá společnost pro kontrolu virových nemocí 
RKI - Institut Roberta Kocha (DE)

Sortiment

Promanum® pure Katalog. č.

lahvička 100 ml 19051

lahev 500 ml 19052

lahev 1000 ml 19053

kanystr 5 l 19054
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