
Promanum® pure
Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze

N O W O Ś Ć
n	 Szybkie działanie, pełne spektrum

n	 Składniki dobrane do wrażliwej skóry

n	 Bez zawartości substancji zapachowych i barwników

n	 Przebadany dermatologicznie
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Promanum® pure
Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze.

Dostępne opakowania Okres 
trwałości

Numer  
katalogowy

Promanum® pure 500ml 5 lat 19705

Promanum® pure 1000ml 5 lat 19706

Promanum® pure 5000ml 5 lat 19707

Sposób użycia

Promanum® pure – skład
100 g płynu na skórę zawiera: 78,1 g alkoholu etylowego 96% (Ethanolum),  
10 g alkoholu izopropylowego (Alcohol Isopropylicus) oraz substancje pomocnicze 
- Sorbitol, Powidon, Izopropylu mirystynian, Cetearylu etyloheksanian, Butanon, 
woda oczyszczona.

OPM-IC-062          01/2015 

Właściwości 
n szybki czas działania:
 - higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 - 30 sek.
 - chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 - 90 sek.
n składniki dobrane do wrażliwej skóry
n przebadany dermatologicznie
n nie powoduje alergii
n doskonałe właściwości bójcze:
 - bakteriobójczy (w tym MRSA) 
 - prątkobójczy
 - grzybobójczy
 - wirusobójczy

Higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml nierozcieńczonego środka wcierać 
przez 30 sekund do wyschnięcia.
Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2x3ml roztworu wcierać w dłonie i 
przedramiona przez 90 sekund i pozostawić do wyschnięcia. 

Właściwości chemiczne i fizyczne   
Wygląd:    Przezroczysty, bezbarwny płyn   
Gęstość (20 °C)    0,830 ±0,01g/ml   

Przeznaczenie
Higieniczna i  chirurgiczna dezynfekcja rąk

Pozwolenie nr 13023

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1, D-34212 Melsungen, Niemcy

Skuteczność mikrobiologiczna

Mikrorganizm Normy Ekspozycja

Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 30 sek.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 90 sek.

Bakterie EN 13727 15 sek.

Drożdżaki (C. albicans) EN 13624 15 sek.

Prątki (M. terrae) EN 14348 15 sek.

HBV, HCV/HIV (BVDV), HSV, vaccinia EN 14476 15 sek.

Rota DVV/RKI 15 sek.

Adeno EN 14476 30 sek.

Polio EN 14476 60 sek.

Noro (MNV) DVV/RKI 15 sek.

Środki bezpieczeństwa Zastrzeżenia
Wysoce łatwopalny - izolować od źródeł ognia.
Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte.
Unikać kontaktu z oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować na zranioną lub zmieniono chorobowo skórę. 

Używać produktu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania.
Nie przechowywać w temperaturze >=25 °C przez dłuższy czas.
Nie używać po upływie terminu ważności.


