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Promanum Pure, środek do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk, 500 ml
 

Cena: 21,60 zł

Opis słownikowy

Dawka (78,1g+10g)/100g

Opakowanie 500 ml

Postać płyn do stos.na skórę

Producent BRAUN MELSUNGEN AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ethanolum, Alcohol isopropylicus

Opis produktu
 

Preparat Promanum® Pure to gotowy do użycia alkoholowy środek do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk przeznaczony do lekko
przetłuszczającej się skóry.

Skład substancji czynnych Promanum® Pure zapewnia bardzo szybki efekt działania – 2 minuty czasu reakcji preparatu wystarczają do
chirurgicznej dezynfekcji rąk i związanej z tym redukcji liczby mikroorganizmów o 99 %.

Zaobserwować można także silny efekt przedłużonego działania – 95 % redukcja mikroorganizmów w 3 godz. po zastosowaniu
preparatu.

Ze względu na wyjątkowo wysoką skuteczność przeciwko wieloopornym stafylokokom, Promanum® Pure jest polecany w profilaktyce
MRSA.

Preparat nie zawiera dodatkowych substancji czynnych a zawartość substancji pielęgnujących skórę zapewniają łagodne oddziaływanie
na skórę rąk.

Promanum Pure® reprezentuje linię produktów B/Braun przeznaczoną do całościowej skutecznej pielęgnacji, ochrony, mycia i
dezynfekcji rąk. Obok Promanum® Pure są to: emulsja pielęgnująca Trixo® i emulsja myjąca Lifosan Soft®. Linia ta jest szczególnie
rekomendowana dla osób o skórze normalnej i lekko tłustej. Długookresowe stosowanie tej linii kosmetyczno-dezynfekującej gwarantuje
najwyższą jakość procesu dezynfekcji rąk z użyciem preparatu Promanum® Pure.
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Właściwości

- Gotowy do użycia alkoholowy roztwór do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
- Działa aktywnie przeciwko bakteriom, w tym MRSA, mycobacteria, grzybom, wirusom (HBV / HIV / HCV, Herpes Simplex, Vaccinia,
Rota, Noro, Adeno)
- Działanie przedłużone
- Zawiera substancje pielęgnujące i nawilżające skórę
- Substancje czynne: 73,4 g etanolu (100%) oraz 10 g 2-propanolu na 100 g roztworu
- produkt leczniczy

Zalety

- Szerokie spektrum aktywności i działania
- Aktywny nawet po upływie 3 godzin
- Przyjazny dla skóry
- Niewykazujący obniżonej aktywności w obecności mydła

Czas stosowania:

30 sekund dla higienicznej dezynfekcji rąk
1,5 minuty dla chirurgicznej dezynfekcji rąk

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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