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Dezinfectare prin fricțiune a mâinilor 

CORPUSAN SKINDISINFECTION E 

Soluție alcoolică gata preparată pentru dezinfecția igienică și 
chirurgicală a mâinilor prin fricțiune. Conține agenți de hidratare 

pentru protecția pielii. 

Corpusan Skindisinfection E 
 
 
  Cea mai comună modalitate de transmitere 
a infecțiilor este prin mâinile contaminate cu 
diverși germeni patogeni. Din acest motiv, o 
dezinfectare riguroasă a mâinilor poate 
reduce semnificativ rata îmbolnăvirilor.  
  Corpusan este un dezinfectant pe bază de 
alcool gata preparat ce asigură o dezinfectare 
rapidă și acoperă un spectru foarte larg de 
acțiune. Conținutul de agenți de hidratare din 
produs asigură o bună compatibilitate cu 
pielea chiar și după aplicări repetate. 
  Se adresează tuturor ariilor în care este 
necesară o dezinfectare igienică sau 
chirurgicală a mâinilor. 

 

Caracteristici: 
 
● acțiune rapidă (30 sec. - dezinf. igienica a 
mainilor). 
● miros plăcut. 
● spectru larg de acțiune. 
● uscare rapidă fără reziduuri. 
● gamă foarte largă de aplicabilitate. 

 
         Mod de prezentare: 

 
● cutie cu 12 sticle de plastic a 500 
ml. 
● cutie cu 10 sticle de plastic a 1 litru. 

 
Accesorii:    

 
● dispenser perete pentru sticla de 1 litru. 
● pompa dozaj pentru sticla 1 litru 
● dispenser perete pentru sticla de 500ml. 
● pompa dozaj pentru sticla 500ml. 
 
(accesoriile se comercializeaza separat) 

Mod de utilizare 
 
 
   Dezinfecție igienică – Aplicați o 
cantitate suficientă de produs nediluat pe 
mâinile uscate astfel încât mâinile să fie 
complet umezite (aprox. 3 ml). Frecați 
mâinile până la evaporarea completă a 
produsului (recomandat min. 30 sec). 
   Dezinfecție chirurgicală - Aplicați 10-
15ml produs nediluat pe mâinile uscate 
și mențineți mâinile acoperite de 
substanță timp de minimum 3 minute. 
 

Atenționări 
 

  Evitați contactul cu ochii și   
membranele mucoase. În cazul 
contactului cu ochii, clătiți cu apă din 
abundență.  
  Nu aplicați produsul pe pielea iritată 
sau pe răni deschise. 

   

Caracteristici fizice și 
chimice 

 
● Aspect: lichid, clar, fără culoare.  
● Miros: alcoolic. 
● Valoare pH: cca. 6-8 la 20 °C. 
● Densitate: cca. 0,86 g/cm3 la 20 °C. 
● Punct de aprindere: 20 °C. 

 

       Compoziție: 
 

(ingrediente active) 100 g 
conțin:  
 
● 70  propan-2-ol; 
● 0,1g etanol; 

Recomandări de utilizare 
(conf EN14885) 

 

Norma 
EN 

Actiune 
Cantit/C
oncentra

tie 

Timp 
actiune 

EN1500 
Dezinfectare 

igienică 
3 ML 30 sec 

EN12791 
Dezinfectare 
chirurgicală 

10-15ML 3 min 

EN13624 
Levuricid 

(cond. curățenie) 
50% 30 sec 

EN13727 
Bactericid (cond.  

curățenie) 
50% 30 sec 

EN14348 
Tuberculocid 

(cond. curățenie) 
80% 90 sec 

EN14348 
Tuberculocid 

(cond. murdărie) 
80% 90 sec 

EN14476 Adenovirus 100% 2 minute 

EN14476 

Mourinevirus MNV, 
HBV, HCV, HIV, 
HTLV, Virusul 

gripal, 
Coronavirus, 

Paramixovirus, 
Herpesviridae, 
Virusul rabic, 

Virusul rujeolic, 
Virusul Rubeolic, 

Poxviridae 

100% 2 minute 

    
   Utilizați dezinfectanții în condiții de siguranță și conform 
specificațiilor producătorului. Citiți întotdeauna eticheta și 
fișa de siguranță înainte de utilizare. 

 

Produs biocid! 
   

   Avizat în România de Comisia Națională pentru 
Produse Biocide - MS ca produs biocid TP1 cu aviz 
nr.4444BIO/01/12.24. 

   Produs biocid conf BPR BauA nr. N- 73574 
(înregistrare în țara de origine - Germania). 
 
   Producător: IVN Nettetal e.K, Herrenpfad Süd 31,  D-41334, 
Nettetal. 


