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 Descoderm 
 Alkoholos kéz– és bőrfertőtlenítő 

Allergiások és érzékeny bőrűeknek Dermato-

lógiailag is ajánlott 

Allergizáló összetevőktől mentes 

Spóramentesen szűrve 

Adalékanyagoktól mentes 

Készítmény típusa 
Alkoholos, parfümmentes fertőtlenítőszer kézbe, illetve 

bőrbe való bedörzsölésre. A készítmény nem tartalmaz 

kumulálódó hosszú távú hatóanyagokat és egyéb össze-

tevőket, ezért különösen bőrbarát. Dermatológiailag 

ajánlott kéz– és bőrfertőtlenítésre bőr– és allergia érzé-

keny személyeknek is. 

Alkalmazási területek 
Ajánlott higiénés és műtéti kézfertőtlenítésre, egyszerű 

injekciók és perifériás erek punkciói előtti bőrfertőtlení-

tésre, operációk és perifériás ízületek punkciói előtti 

bőrfertőtlenítésre, faggyúmirigyekben gazdag bőr fer-

tőtlenítésére; hűtőborogatás. 

Felhasználás 
Bőrbe való bedörzsölésre és hűtőfürdő készítésére. 

Higiénés kézfertőtlenítés esetén a kezet az oldattal be 

kell dörzsölni és 30 mp-ig nedvesen kell tartani. 

Műtéti kézfertőtlenítés esetén a kezet és az alkart az 

oldattal be kell dörzsölni és 5 percig nedvesen kell tar-

tani *. 

Egyszerű injekciók és perifériás erek punkciói előtt a 

bőrt gondosan be kell dörzsölni és 15 mp-ig nedvesen 

kell tartani. 

Operációk és perifériás ízületek punkciói előtt a bőrt 

gondosan be kell dörzsölni és 1 percig nedvesen kell 

tartani. 

Faggyúmirigyekben gazdag bőr fertőtlenítése során a 

bőrt gondosan be kell dörzsölni és 10 percig nedvesen 

kell tartani. 

Hűtőborogatás esetén az oldatot egyenlő mértékben 

vízzel fel kell hígítani. 

 

*A szakhigiénés szakvélemények alapján a 

Descodermet műtéti kézfertőtlenítés esetén legalább 

1,5 perces behatási idővel kell alkalmazni. 

Hatásspektrum 
A Descoderm: 

baktericid (MRSA is); 

tuberkolocid; 

levuricid; 

Virusinkativálóhatású a szakvélemények alapján: 

HBV/HIV, BVDV, HCV, Noro-Viren, Rota-, Vaccinia-

vírusok 

Behatási idők 
Higiénés kézfertőtlenítés 

VAH/DGHM/EN1500 konc. 30 sec. 

Műtéti kézfertőtlenítés 

VAH/DGHM/EN12791 konc. 1,5 min. 

AMG konc. 5 min 

Injekciók és perifériás erek punkciói előtti bőr-

fertőtlenítés konc.        15-30 sec. 

Operációk, ízületek punkciói, testnyílások és 

üreges szervek operációi előtt 

Faggyúmirigyben szegény bőr konc. 1 min. 

Faggyúmirigyben gazdag bőr konc. 10 min. 

baktericid (MRSA is), levuricid 

DGHM konc. 30 sec. 

Tuberkolocid (M. terrae) konc. 30 sec. 

Virucid az összes burkos vírusra, beleértve 

(HBV/HIV, BVDV, HCV, nátha, influenza és 

Vaccinia-vírusok(RKI szerint korlátozottan 

virucid) 

 konc.       30 sec. 

Noro-vírusok konc        15 sec.* 

Rota-vírus konc 1 min 

 

* higiénés kézfertőtlenítés esetén legalább 30 sec.-os 

behatási idővel kell alkalmazni 



WWW.DRSCHUMACHER.HUWWW.DRSCHUMACHER.HU  
DR. SCHUMACHER—SZ&T MAGYARORSZÁG KFT 
1116 BUDAPEST KONDOROSI ÚT 3. 
TEL.: +36 (1) 278 0837 FAX: +36 (1) 278 0838 

T
I
-2

0
1

2
/
0

8
 

Összetétel 
100 g oldat tartalmaz: 

62,8 g 2-propanol  CAS 67-63-0 

tisztított víz 

A termék egyéb összetevőt nem tartalmaz. 

Szállítási formák 
Kiszerelés Gyűjtőcsomagolás Cikkszám 

250 ml levegőpumpás PE flakon süllyesztett szórófejjel 

 25 x 250 ml 00.401.002 

500 ml PE flakon 20 x 500 ml 00.401.005 

1 L PE flakon 12 x 1 L 00.401.010 

5 L PE kanna 1 x 5 L 00.401.050 

Adagolóeszközök 
Euro-faliadagoló, 

Adagolópumpa 500 ml és 1 l PE flakonhoz (00.906.005) 

Adagolópumpa 5 L-es flakonhoz (00.906.000) 

Kannacsap, kannakulcs 

Speciális útmutató 
Biocid készítmény! A fertőtlenítőszert körültekintően kell 

használni. Használat előtt  feltétlenül tekintse meg a 

használati útmutatót és a jelöléseket! 

Enyhén gyúlékony! Gyújtóforrástól távol kell tartani! 

Megfelelő tömítettség mellett zárva kell tartani. Az oldat 

kiömlése esetén azonnal intézkedni kell az égés és rob-

ban elkerülése érdekében. Megfelelő intézkedések pl. a 

kiömlött oldat felszedése és vízzel hígítása, a helyiség 

kiszellőztetése amint a gyújtóforrást eltávolítottuk. Elekt-

romos eszközhöz nyúlni, csak a kéz teljes száradása után 

szabad! Járulékos nehézségek esetén, mint nedves bőr, 

szennyezett bőr, műtéti rizikó, a behatási idő megnöve-

kedhet. Descoderm nem sporocid, ezért a steril műsze-

rekhez és fecskendőkhöz nem alkalmazható. 

Gyermekek elől jól elzárandó! Élelmiszerektől elkü-

lönítve tárolandó! Lejárati időt követően tilos fel-

használni! 

Mellékhatások 
Alkalmazása során bőrpír és enyhe fokú égető érzés lép-

het fel. 

Kölcsönhatások 
Más fertőtlenítő szerrel keverni tilos! 

Ellenjavallat 
A Descodermet nyílt sebek esetén tilos alkalmazni. 

Szakvélemények 
Prof. Dr. Schubert, higiénikus, Frankfurt/M 

Szakvélemény a higiénés és műtéti kézfertőtlenítésről a 

DGHM/VAH irányelvek szerint (DIN EN 1500/DIN EN 

12791) 

Dr. Pitten, higiénikus, Gießen 

Szakvélemény a higiénés és műtéti kézfertőtlenítésről a 

DGHM/VAH irányelvek szerint (DIN EN 1500/DIN EN 

12791), valamint a bőrfertőtlenítés hatásosságáról 

Prof. Dr. Kramer, higiénikus, Greifswald 

Szakvélemény a bőrfertőtlenítés hatásosságáról 

Dr. Rudolf, higiénikus, Greifswald 

Kiegészítő szakvélemény a bőrfertőtlenítésről DGHM/

VAH irányelvek szerint 

Prof. Dr. Werner, higiénikus, Schwerin 

Szakvélemény a tuberkolocid hatásspektrumról. 

Szakvélemény a Noro-vírus hatásspektrumról EN 14476 

szerint 

Dr. Steinmann, virológus, Bremen 

Szakvélemény a Rota-vírus hatásspektrumról 

Szakvélemény a BDVD hatásspektrumról (HCV) 

Szakvélemény a Vaccinia-vírus hatásspektrumról  

Dr. Appl, Bőrvédőközpont, Berlin 

Eseti megfigyelési tanulmány a Descodermről 

U.S. Play, Harald Riedl, Dresden 

Tapasztalati jelentés a bowlingkesztyűk fertőtlenítéséről 

Dr. Voß, Dermatest GmbH, Münster 

Dermatológiai vizsgálat bőrbarát tulajdonságról

(Epikutan teszt) 

Forgalomba hozatali információk 
Felvéve a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítőszer listájára 

Felvéve az IHO virucid listájára (www.iho-viruzidie-

liste.de) 

Megfelel az EU biocid rendeletében foglaltaknak 

Gyártja 

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország 

Forgalmazza 

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft 

Engedélyek 

OTH engedély: JÜ-1269-1/2012 

OEK szakvélemény: 7805/361/2011 

OKK-OKBI bejelentés: BT374003 
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