Küldetésünk:
a fertőzések
megelőzése

Keresse a
patikákban!

Maximális védelem a fertőzések
ellen bőrápoló tulajdonsággal
ötvözve
HARTMANN.
A szakértők már választottak.

?

Miért a

A Sterillium® a világon az első kézfertőtlenítő termék,
ami 55 éve változatlan receptúrával készül.
A fertőzések terjedésének legfőbb közvetítője a kéz. Alkoholos
kézfertőtlenítőszer alkalmazásával a fertőzések átvitelének
kockázata minimálisra csökkenthető. A Sterillium® termékcsalád
valamennyi tagja hatékony a koronavírussal szemben.
A Sterillium® rendszeres használat során sem szárítja ki a bőrt.
A Sterillium® classic pure 1 hetes használata során a bőr
hidratáltsága legalább 30%-kal nőtt.1
Világszerte évi

4 milliárd

Sterillium kézfertőtlenítővel.
®

kézfertőtlenítést végeznek a
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33 millió kézfertőtlenítésre mindössze 1 bőrirritáció jut.2

0.000001%
A Sterillium® Németországban az „Évszázad márkája”
lett 2019-ben.
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E valuating the effect of a hand sanitizer using an exaggerated handwash method. 2014. RCTS‘ Study No. 3295.
Complaints statistics 2016. BODE Chemie, Hamburg.

Amire különösen ügyeljen
fertőtlenítőszerek vásárlásakor:

• Megbízható beszerzési forrást válasszon!
• Figyelmesen olvassa el a termék címkéjén található információkat!
• Csak az Országos Tisztiorvosi Hivatal (jelenleg Nemzeti Népegészségügyi
Központ) engedélyével rendelkező kézfertőtlenítőszer alkalmazása
ajánlott!
• Az engedély számát (OTH+szám vagy EMMI+szám vagy NNK+szám)
a készítmény címkéjén kötelezően fel kell tüntetni.
• A készítmény alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy a termék
kórokozó elleni hatékonysága, szavatossági ideje megfelelő!
• Olyan termék alkalmazása NEM megfelelő, amely NEM rendelkezik
szelektív virucid vagy virucid hatással!
A HARTMANN által forgalmazott fertőtlenítőszerek címkéjén ma
gyar nyelvű tájékoztató olvasható, mely részletesen tartalmazza a
ter
mékre vonatkozó információkat - többek között a kórokozók
elleni hatékonyságot -, valamint a fent említett hatóság által kiadott
engedély számát.
A címkén gyártóként a BODE Chemie GmbH van megjelölve, forgalma
zóként pedig a HARTMANN-RICO Hungária Kft.
A HARTMANN kizárólag az általa forgalmazott termékek minőségére, hatékony
ságára vállal garanciát!

Mely termékeit ajánlja a HARTMANN a
koronavírussal (SARS-CoV-2) szemben?
A koronavírusok (pl. SARS-CoV, MERS-CoV és a jelenlegi járványhelyzet
kialakulásért felelős SARS-CoV-2) inaktiválásához a burokkal rendelkező
vírusok ellen hatásos ún. szelektív virucid/virucid hatású fertőtlenítő
szereket kell használni.
Az alábbi Sterillium® termékek mindegyike kiváló bőrkímélő tulajdon
ság
gal, valamint széleskörű hatékonysággal rendelkezik baktériumok,
gombák és vírusok (pl. Influenza-, és Koronavírus) ellen. Tartós hasz
nálatukat is jól tolerálja a bőr, annak felszínéről nem távolítja el a zsírokat.
Sterillium®

Klasszikus kézfertőtlenítőszer
•A
 z első alkoholos kézfertőtlenítőszer - 1965 óta
változatlan összetétellel

Sterillium® classic pure

A klasszikus Sterillium® érzékeny bőrre ajánlott
változata
• Színezék- és illatanyagmentes

Sterillium® Gel

Gél állagú kézfertőtlenítőszer
• Színezék- és illatanyagmentes
• Etanol alapú, teljes virucid hatással
• Nem képez ragacsos felületet a bőrön (spagetti-effektus)
Sterillium® Tissue

Sterillium folyadékkal átitatott kézfertőtlenítő
törlőkendő
• Praktikus, egyesével csomagolt kiszerelés
HARTMANN-RICO Hungária Kft.
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A FERTŐTLENÍTŐSZER ALKALMAZÁSAKOR ÜGYELJEN
A BIZTONSÁGRA! HASZNÁLAT ELŐTT MINDIG OLVASSA
EL A CÍMKÉT ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

