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Kéz- és 

bőrfertőtlenítés 

DESCODERM 
Alkoholos kéz- és bőrfertőtlenítő 
2- Propanol 70 % (V/V) 
 Baktericid, yeasticid, tuberkulocid  

 Szelektív virucid 

 Illatanyagmentes, és allergizáló összetevőktől mentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antimikrobiális hatásspektrum  és behatási 
idők 

15 mp 30 mp 1 perc 
1,5 

perc 
3 

perc 

Kézfertőtlenítés 

Higiénés 
kézfertőtlenítés* 

EN 1500 / 
VAH 

    ·       
Műtéti kézfertőtlenítés/ 
sebészi bemosakodás* 

EN 12791 / 
VAH 

        ·   
Higiénés 
kézfertőtlenítés járvány 
esetén az IfSG szerint  

RKI / DVV 
Hatékony 

tartomány A   ·       

Tuberkulocid (M. terrae) EN 14348 
Alacsony és 

nagy terhelés 
esetén ·         

Mycobactericidal (M. 
avium és M. terrae) 

EN 14348 
Alacsony és 

nagy terhelés 
esetén 

  ·       
Bőrfertőtlenítés 

Bőrfertőtlenítés 
injekciózás és punkciók 
előtt* 

VAH   ·         
Bőrfertőtlenítés műtétek 
előtti, ízületek, 
testnyílások és üreges 
szervek punkciói előtt* 

VAH       ·     
Bőrfertőtlenítés 
faggyúmirigyekben 
gazdag bőr esetén* 

VAH           · 
Virucid hatás 

Hatékony minden 
burkos vírus ellen 
(szelektív virucid) 

RKI/DVV 
szerint 

Beleértve 
HBV/HIV/HCV ·         

Hatékony minden 
burkos vírus ellen  

EN 14476 ** 
Beleértve 

HBV/HIV/HCV ·         

Rota-vírus EN 14476 
Alacsony és 

nagy terhelés 
esetén ·         

Noro-vírus (MNV) EN 14476 
Alacsony és 

nagy terhelés 
esetén     ·     

* beleértve a 2. fázisú 1. és 2. fázisú 2. szintű teszteket (mennyiségi szuszpenziós kísérletek és gyakorlati 
csírahordozó kísérletek) 
** az EN 14476 szerint, tesztvírus MVA (Vaccinia-vírus) 

Termékismertető 

Készítmény típusa 

Alkoholos, parfümmentes fertőt-

lenítőszer kézbe, illetve bőrbe való 

bedörzsölésre. A készítmény nem 

tartalmaz felhalmozódó, hosszú 

ideig aktív hatóanyagokat és egyéb 

összetevőket, ezért különösen bőr-

barát. Dermatológiailag ajánlott kéz- 

és bőrfertőtlenítésre, allergiás és 

érzékeny bőrű személyeknek is.  

Anyag- vagy jelzőcsoport  

Fertőtlenítőszer 

Az alkalmazás módja 

A készítmény alkalmazható bőrbe 

történő bedörzsölésre és hűtő-

borogatás elkészítéséhez. 

Alkalmazási területek 

Higiénés és műtéti kézfertőtlenítésre 

(sebészi bemosakodásra), valamint 

injekciók és perifériás erek szúrása 

előtti bőrfertőtlenítésre, operációk és 

perifériás ízületek punkciói előtti 

bőrfertőtlenítésre, faggyúmirigyek-

ben gazdag bőr fertőtlenítésére, 

valamint hűtőborogatáshoz. 

Hatásspektrum 

- baktericid (MRSA) 
- yeasticid 
- tuberkulocid 
- szelektív virucid 

(HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV, 
Rota vírus inaktiváló hatású) 

 
Összetétel 

100 g oldat tartalmaz: 
Hatóanyag: 63,1 g propan-2-ol 
Egyéb összetevők: tisztított víz 
 

VAH 

RKI 

IHO 
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EN szerinti kiegészítő vizsgálati eredmények 15 mp 

Baktericid EN 13727 Alacsony és nagy terhelés esetén   

Yeasticid (Candida albicans) EN 13624 Alacsony és nagy terhelés esetén  

 
 

Termék Kiszerelési egység 
Szállítási 
egység 

DESCODERM 

Szórófejes flakon, 250 ml 30 x 250 ml 

Flakon, 500 ml 20 x 500 ml 

Flakon, 1 L 12 x 1 L 

Kanna, 5 L 3 x 5 L 

Adagoláshoz 

Adagolópumpa 500 ml-es és 1000 ml-es 
flakonhoz 

1 db 

Adagolópumpa (30 ml), 5 L-es kannához 1 db 

Kannacsap 1 db 

Tartozékok Kannakulcs 1 db 
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Felhasználás 

A készítményt töményen, hígítatlanul 

kell alkalmazni száraz kézbe, bőrre 

dörzsölve. 
 

Higiénés kézfertőtlenítés: Szükség 
szerint, kb. 1,5-3 ml készítményt a 
tenyérbe juttatunk, majd 30 
másodpercig alaposan eldörzsöljük a 
kézen. 
 

Műtéti kézfertőtlenítés: Az ún. 
tisztasági kézmosás után az 
adagolóból 5 ml készítményt juttatunk 
a tenyérbe, amelyet 1 percig alaposan 
eldörzsölünk a kézen és az alkaron. A 
műveletet még négyszer meg-
ismételjük. A sebészi bemosakodás 
ideje: 5x1 perc=5 perc. A bemo-
sakodáshoz szükséges fertőtlení-
tőszer-mennyiség: 5x5 ml=25 ml.  

Abban az esetben, ha a 
bemosakodást megelőző tisztasági 
kézmosás után kéztörlés történik, 
akkor a száraz kézre min. 5 ml 
kézfertőtlenítő szert adagolunk, 
melyet a kézen és az alkaron 1,5** 
percig alaposan eldörzsölünk, majd a 
műveletet megismételjük. Ebben az 
esetben a sebészi bemosakodás 
ideje: 2x1,5 perc=3 perc. A 
bemosakodáshoz szükséges fertő-
tlenítőszer-mennyiség: 2x5 ml=10 ml. 

 

Bőrfertőtlenítés:  
Injekciók, vérvétel előtt a kezelendő 
bőrfelületre juttatjuk a készítményt, 
majd 15-30 másodpercig hagyjuk 
hatni.  

Punkciók előtt, valamint a műtéti 
bőrfelület fertőtlenítésénél a behatási 
idő minimálisan 1 perc, műtéti 
bőrfertőtlenítésnél a kezelést 
megismételjük.  

Faggyúmirigyekben gazdag bőrfe-
lületeken a behatási idő minimum 10 
perc***. 

 

Hűtőborogatás esetén az oldatot 
egyenlő mértékben vízzel fel kell 
hígítani 

*VAH tanúsítvány szerint igazolt     
1,5 perces behatási idő  
**VAH tanúsítvány szerint 
megerősítve a 3 perces aktív idő  
 

Ellenjavallat 

A Descodermet nyílt sebek esetén 

tilos alkalmazni. 

Gyógyszerkölcsönhatások  

Nem ismert. 

Mellékhatások  

A készítmény alkalmazása során 

bőrpír és enyhe fokú égető érzés 

léphet fel. 

A mellékhatásokról szóló jelentés 

Ha bármilyen mellékhatást észlel, 

értesítse kezelőorvosát vagy 

gyógyszerészét. Ez vonatkozik a nem 

felsorolt mellékhatásokra is. A 

mellékhatásokat közvetlenül is 

bejelentheti az Országos 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi 

Intézet (OGYÉI, www.ogyei.gov.hu) 

felé is. A bejelentéssel segíti a 

gyógyszerek nemkívánatos hatásaival 

kapcsolatos új információk 

felderítését, és hozzájárul a 

gyógyszerek biztonságosabb 

használatához. 

 Speciális információk 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos 

szemirritációt okoz. Álmosságot vagy 

szédülést okozhat. Gyermekektől 

elzárva tartandó. Hőtől, forró 

felületektől, szikrától, nyílt lángtól 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. Csak ép bőrfelületen 

alkalmazható. Ne alkalmazzuk 

nyálkahártyán, és szem környéki bőr 

fertőtlenítésére. Más tisztító- és 

fertőtlenítőszerrel keverni tilos! 

Elektromos eszközhöz csak teljesen 

megszáradt kézzel szabad nyúlni. 

Orvosi tanácsadás esetén, vigye 

magával a készítmény címkéjét, cso-

magolását.  

Szállítási egységek 

Az edényt tartsa szorosan lezárva. A 

tartalom/edény elhelyezése hulla-

dékként: a helyi/ országos elő-

írásoknak (meghatározandó) meg-

felelően.  Tárolás, eltarthatóság: 

Eredeti, ép, jól lezárt csomagolásban, 

száraz, hűvös helyen, nyílt lángtól és 

hőforrástól távol kell tartani. Előírt 

tárolás mellett gyártástól számított 3 

év eltartható. Ne használja a lejárati 

idő után. 

Forgalomba hozatali információk 

Az AMG (Német Gyógyszertörvény) 

szerint Németországban engedélye-

zett. Zul.-Nr. 1599.98.99. 

 

Gyártja 

Dr. Schumacher GmbH. Malsfeld, 
Németország 
 

Forgalmazza 

Dr Schumacher – Sz&T Magyar-
ország Kft. 
 

Engedélyek 

OTH engedély: engedélyköteles 

OKBI bejelentés: bejelentés köteles 

OGYÉI bejelentés: nem OGYÉI 
bejelentés köteles 

Az információ állapota: 8/2016 

 


