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Solu ţ ie 2-propanol 70% (v/v) 
pentru dezinfec ţ ia igienică  ş i  chirurgicală  a mâini lor 
 

  Fi l t rată  împotr iva spor i lor  
 

testat OGHM/VAH 
Descrierea produsului: Proprietăţi fizice: 

 Aspect: lichid limpede, incolor 

 Miros: alcoolic 

 Punct de aprindere: 24 °C 

Dezinfectant alcoolic gata preparat, destinat dezinfectării 
igienice şi chirurgicale a mâinilor. manocid-Hands oferă o 
compatibilitate excepţională cu pielea pe termen scurt şi pe 
termen lung, eliminând in mod eficient de pe mâini un spectru 
larg de microorganisme patogene. Elimină flora tranzitorie şi 
flora rezidentă potrivit metodelor de testare EN:1500 şi 
EN:12791. Fiind lipsit de substanţe chimice suplimentare ce 
se acumulează in timp, posibilitatea de iritare a pielii sensibile 
este redusă. 

Tehnici de aplicare: 

 Pompe dozatoare 

 Distribuitor de perete 

 Robinet de dozare 

Instrucţiuni de utilizare: 
 
Dezinfecţia igienică a mâinilor: Aplicaţi 3 ml pe palme şi frecaţi 
timp de 30 de secunde. 
 
Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor: aplicaţi min. 5 ml pe palme 
şi frecaţi mâinile până la coate timp de 1 minut şi jumatate. 
Menţineţi mâinile umezite până la coate cu Manocid pe 
intreaga durată de 1 minut şi jumătate. 
 
Glande cu secreţie sebacee scăzută: timp de contact 1 min. 
Menţineţi glandele umezite cu manocid intregul minut. 
Glande cu secreţie sebacee crescută: timp de contact 10 min. 
Menţineţi glandele umezite cu manocid toate cele 10 minute. 
 

Certificare şi înregistrare: 

 Listat DE DGHM/VAH 

 DIN:EN-1500 

 DIN:EN-12791 

 Nr. înregistrare German pharma: 1599.98.99 

 În conformitate cu directiva EC Biocide 
 
 
Compoziţia per 100g: 

 Compus activ: 2-propanol - 63,14 g 

 Compus inactiv: apă purificată, 1,3-butandiol, 
lanolinpolyoxyethylen-xx, parfum 

Eficacitate antimicrobiană  Prezentare Nr. unitaţi: 

Dezinfectie igienică Timp de contact:  Sticlă de 500ml 20 × 500 ml 

Bactericid 30 sec.  Sticlă de 1 litru 12 × 1 litru 

(MRSA) 30 sec.  Canistră de 5 litri 1 × 5 litri 

Fungicid  30 sec.  Canistră de 10 litri 1 × 10 litri 

Tuberculocid 1 min   

Rotavirus 15 sec. 

Virus vaccinia şi HBV/HIV/HCV 30 sec. 

  

Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor 1,5 min 

Atenţie: 
Inflamabil. Iritant pentru ochi. Vaporii pot cauza 
somnolenţă şi ameţeală. Păstraţi departe de 
sursele de aprindere. Evitaţi contactul cu ochii. În 
cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu multă 
apă şi prezentaţi-vă la medic. 
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