
Spirigel® Complete

GARANCE PLNÉ VIRUCIDNÍ ÚČINNOSTI 
INTENZIVNÍ PÉČE O POKOŽKU – ALOE VERA, PANTHENOL 
KOMPLETNÍ OCHRANA VŠECH UŽIVATELŮ – ZDRAVOTNÍCI, 
PACIENTI, TERÉNNÍ PRACOVNÍCI, ŠIROKÁ VEŘEJNOST

Nová generace dezinfekčního prostředku na ruce na bázi alkoholu 
ve formě čirého gelu. Rychlé působení, plný virucidní účinek, 
kvalitní péče o pokožku. Aplikace jsou praktické, snadné a bezpečné. 
Přípravek je vhodný jak pro hygienickou dezinfekci rukou (HDR), 
tak i pro chirurgickou dezinfekci rukou (CHDR).  

Dezinfekční prostředek působí na základě vysokého obsahu ethanolu. Vyznačuje se 
širokým spektrem účinnosti včetně spolehlivého působení na bakterie včetně TBC, 
kvasinky, noroviry. Velkou předností receptury je přítomnost ochranných složek, které 
pokožku vyživují a regenerují. Testováno podle evropských norem a terénními 
zkouškami. Manipulaci s výrobkem usnadňuje pestrá paleta aplikačních pomůcek.

Spirigel® Complete je deklarován jako biocidní prostředek

PROSTŘEDKY PRO DEZINFEKCI POKOŽKY RUKOU



Spirigel® Complete

BALENÍ

Spirigel® Complete

500 ml s integrovanou pumpou

500 ml EURO láhev

60 ml s integrovaným dávkovačem

NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobek se neředí, je určen k přímému 
použití, aplikuje se na nepoškozenou pokožku 
rukou. Ruce je nutné dostatečně smočit 
a dodržet expoziční dobu. Hygienická 
dezinfekce rukou (HDR): použijte 35 ml 
prostředku, který se vtírá do suchých rukou 
po dobu 30 sekund. Vyžádejte si návod. 

Chirurgická dezinfekce rukou (CHDR): 
použijte 2x5 ml a prostředek vtírejte do 
suchých rukou po dobu 3 minut. 

Malé balení se hodí do terénu, na cesty, do 
kapsy. Zdravotnická zařízení ocení spojení 
s mechanickou pumpou 0,5 l, kombinaci 
s držákem,  nebo se závěsným úchytem. 
Oblíbené je použití nástěnného pákového 
dávkovače typu Dermados.

Je nutné pečlivě dodržovat zásady 
bezpečného používání dezinfekčních 
prostředků.

Prostudujte si pokyny uvedené výrobcem. 
Před každým použitím zkontrolujte etiketu.

SLOŽENÍ

100 g přípravku obsahuje účinnou látku:  
85 g ethanol

DOBA POUŽITELNOSTI PRODUKTU

24 měsíce  

ODBORNÉ POSUDKY, EXPERTIZY

Rádi Vám poskytneme výsledky rozsáhlého 
testování a terénních zkoušek výrobku. 

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÉ  A VIROLOGICKÉ ZKOUŠKY ÚČINNOSTI

Ecolab Healthcare 

Čistota. Bezpečnost. Ochrana zdraví.

Gelová dezinfekce na ruce na bázi alkoholu s plnou virucidní účinností. 

PROSTŘEDKY PRO DEZINFEKCI POKOŽKY RUKOU

výrobek je v plném souladu s požadavky programu, 

který iniciovala Světové zdravotnické organizace 

(WHO) a odpovídá nejmodernějším evropským 

standardům k ochraně zdraví a života. 

NAŠE NABÍDKA 

Dezinfekční výrobek na bázi alkoholu, 
má plněvirucidní účinnost

Vhodné pro HDR i CHDR

Gelová struktura má nižší viskozitu.

Obsahuje aloe vera a panthenol.

Přípravek lze kombinovat
s celou řadou aplikačních pomůcek.

VAŠE VÝHODY 

Rychlá a spolehlivá ochrana, pocit bezpečí a zklidnění 
mysli pro ty, kdo jsou vystaveni riziku virových infekcí 
– infekční oddělení, JIP, operační sály, záchranná 
služba, policie, aj.

Jeden produkt pro celou nemocnici, všechna
oddělení. Pro profesionály, pacienty i veřejnost.

Nelepí. se Dobře se dávkuje. Nevytváří hrudky.
 
Výborná kožní snášenlivost, pohoda uživatelů.

Dobrá dostupnost dezinfekce.

ÚČINNOST    DOBA EXPOZICE 

EN 1500 – hygienická dezinfekce rukou 
v praktických podmínkách se zátěží 30 s

EN 12791 - chirurgická dezinfekce rukou 
v praktických podmínkách se zátěží   3 min

EN 13727 suspenzní test -baktericidní účinnosti 15 s

EN 13624 suspenzní test  účinnosti proti kvasinkám   15 s

EN 14348 suspenzní test -tuberkulocidní účinnosti   15 s 

EN 14476 suspenzní test  účinnosti proti norovirům 15 s
(testováno na Noroviru myši)

EN 14476 suspenzní test -účinnosti proti rotavirům  15 s
EN 14476 suspenzní test  plné virucidní účinnosti  2 min

Suspenzní test účinnosti proti obaleným virům
podle platné Metodiky RKI/DVV  30 s

Hlinky 118, 603 00 Brno, 
tel.: 543 518 247, 
fax: 543 518 299     www.ecolabcz.cz

WHO = Světová zdravotnická organizace 

RKI = Ústav Roberta Kocha se sídlem 

DVV = Německá společnost ochrany proti virovým chorobám 

CISTE RUCE C
HRANI ZIVOT


