
Antimikrobiális hatásspektrum 15 mp 30 mp 1 perc 1,5 perc

higiénés kézfertőtlenítés
EN 1500 /
VAH/DGHM

műtéti kézfertőtlenítés/
sebészi bemosakodás

EN 12791 / 
VAH/DGHM

burkos vírusok ellen
HBV/HIV/HCV
(korlátozottan virucid)

RKI/DVV

BVDV

Vaccinia-Virus

Rotavirus DVV/RKI szerint

Norovírus (Murine Noro Vírus, MNV) EN 14476

• kiváló bőrbarát tulajdonságú
• bőrápoló összetevőket tartalmaz
• Rota- és norovírus inaktiváló hatású

ASEPTOMAN®
Alkoholos kéz- és bőrfertőtlenítőszer

Készítmény típusa 

Alkalmazási területek

Higiénés kézfertőtlenítésre, valamint műtéti 
kézfertőtlenítésre (sebészi bemosakodásra) 
alkalmazható.

Felhasználás

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkal-
mazni száraz kézbe, bőrre dörzsölve.
Higiénés kézfertőtlenítés: Adagolóból kb. 3 ml 
készítményt juttatunk a tenyérbe, amelyet 
30 másodpercig alaposan eldörzsölünk a kézen 
úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak. 
A Norovírus inaktiváló hatás elérésére minimá-
lisan 1 perc szükséges. 
Műtéti kézfertőtlenítés/sebészi bemosakodás: 
Az előzőleg megtisztított kézre adagolóból 5 ml 
készítményt juttatunk, amelyet 1 percig a kézen 
és az alkarokon alaposan eldörzsölünk. Ezt a mű-
veletet még négyszer megismételjük*. Ké
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A sebészi bemosakodáshoz szükséges fer-
tőtlenítőszer mennyisége: 5 x 5 ml = 25 ml.
A sebészi bemosakodás ideje:  5x1=5 perc. 
Abban az esetben, ha az előzőleg megtisz-
tított kéz szárítására egyszer használatos tör-
lőkendőt alkalmazunk, akkor a könyökkel 
működtethető adagolóból kijuttatott 5 ml 
készítményt a kézen és az alkarokon 1,5 per-
cig alaposan eldörzsöljük, majd a műveletet 
megismételjük. * Ebben az esetben a sebészi 
bemosakodás ideje: 2x1,5 perc=3 perc. A be-
mosakodáshoz, szükséges fertőtlenítőszer-
mennyiség: 2x5 ml = 10 ml.
* A kezet és az alkart a teljes behatási idő 
alatt nedvesen kell tartani a készítménnyel.

Dr. Schumacher
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Kézfertőtlenítés

DGHM/
 

hitelesített

RKI
listázott

virucid listán

ÖGHMP
listázott

EN 1040 
baktericid

EN 1275 
yeasticid

EN 14348 (M. terrae) 
tuberkulocid

(tiszta körülmények)

15 mp 15 mp 30 mp

Behatási idők 

Behatási idők 

Hatásspektrum

– baktericid (MRSA is), 
– yeasticid (élesztőölő)
– tuberkulocid
– burkos vírus inaktiváló (HBV, HIV, HCV, 
   BVDV, Vaccinia-, In�uenza vírusok), 
   Norovírus, Rotavírus inaktiváló
 

Az Aseptoman kézbe, illetve bőrbe történő be-
dörzsöléssel alkalmazható fertőtlenítőszer. 
Kiváló bőrbarát tulajdonságú, mely irritáló, érzé-
kenységre hajlamosító összetevőktől mentes. 
Az Aseptoman bőrápoló hatóanyagokat tartal-
maz, melyek megvédik a bőrt a kiszáradástól. 
Burkos vírusok, valamint Noro- és Rotavírus 
ellen is hatásos készítmény.

DR. SCHUMACHER
S Z & T  M A G Y A R O R S Z Á G  K F T .



Összetétel

100 g oldat tartalmaz: 63,14 g propan-2-ol
Egyéb összetevők: 1,3-butándiol, 
lanolin-polioxietilén, illatanyag, víz.

Szállítási formák

Kiszerelés Gyűjtőcsomagolás

150 ml PE �akon 20 x 150 ml

500 ml PE �akon 20 x 500 ml

1000 ml PE �akon 12 x 1 L

5L PE kanna 3 x 5 L

Adagolóeszközök

Euro fali adagoló. 
Adagolópumpa 500 ml-es és 1000 ml-es �akonhoz.
Adagolópumpa 5 L- es �akonhoz. Kannacsap, 
kannakulcs.

Speciális útmutató

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritá-
ciót okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Rosszullét esetén, az orvosi konzultációhoz vigye
a készítmény címkéjét. Gyermekektől elzárva tar-
tandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt láng-
tól és más gyújtóforrástól távol tartandó. 
Tilos a dohányzás. SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen 
megoldható. Az öblítés folytatása. Az edény szo-
rosan lezárva tartandó. Mást tisztító- és fertőtlení-
tőszerrel keverni tilos! Elektromos eszközhöz csak 
teljesen megszáradt kézzel szabad nyúlni.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
a helyi/országos előírásoknak (meghatározandó) 
megfelelően.

Szakvélemények

Prof. Dr. Schubert, higiénikus, Frankfurt/M.: 
Szakvélemény a higiénés és műtéti kézfer-
tőtlenítésről a DGHM/VAH irányelvek szerint 
(DIN EN 1500/DIN EN 12791).

Prof. Dr. Heeg, kórház-higiénikus, Tübingen: 
Szakvélemény a higiénés és műtéti kézfertőt-
lenítésről a DGHM/VAH irányelvek szerint
(DIN EN 1500/DIN EN 12791).

Prof. Werner, higiénikus, Schwerin: 
Szakvélemény a baktericid hatásspektrumról 
EN 1040 szerint. Szakvélemény a levurocid 
hatásspektrumról EN1275 szerint. Szakvéle-
mény a Noro-vírus hatásspektrumról 
EN 14476 szerint.

Dr. Steinmann, virológus, Bremen: 
Szakvélemény a Rota-vírus hatásspektrumról 
Szakvélemény a BDVD hatásspektrumról 
(HCV) DVV/ RKI 2008 irányvonal szerint. 
Szakvélemény a Vaccinia-vírus hatásspektrum-
ról DVV/ RKI 2008 irányvonal szerint.

Dr. Voss, DermaTest GmbH, Münster: 
Dermatológiai vizsgálat bőrbarát tulajdonságról 
(Epikutan teszt).

Dr. Färber, higiénikus, Gießen 
Szakvélemény a tuberkulocid hatásspektrumról.

Dr. Ingrid Rapp, virológus,  Ochsenhausen: 
Szakvélemény a Vaccinia-vírus hatásspektrumról 
DVV/ RKI 2008 irányvonal szerint. Szakvélemény
a BDVD hatásspektrumról.

Forgalomba hozatali információk

Felvéve a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítőszer 
listájára.

Felvéve az RKI aktuális fertőtlenítőszer listájára.

Felvéve az IHO virucid listájára.

Megfelel az EU biocid rendeletében foglaltaknak.

Környezetvédelmi információk

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek 
modern, biztonságos és környezetkímélő 
eljárásokkal készülnek. A magas minőségügyi 
szabványok betartása garantálja a termékek 
állandó, kiváló minőségét.

Gyártja

Dr. Schumacher GmbH- Meisungen, 
Németország

Forgalmazza

Dr Schumacher – Sz&T Magyarország Kft.

Forgalmazza

OTH engedély: engedélyköteles
OKBI bejelentés: bejelentés köteles
OGYÉI bejelentés: nem OGYÉI bejelentés köteles

Kézfertőtlenítés                

ASEPTOMAN®
Alkoholos kéz- és bőrfertőtlenítőszer

A Dr. Schumacher GmbH a DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerinti 
tanúsítvánnyal és validált környezetvédelmi menedzsment 
rendszerrel rendelkezik (az EMAS szerint).
Az IHO, a VCI, a BAH, a DGSV és a DGKH tagja.

    


