
Maximális védelem a fertőzések ellen bőrápoló tulajdonsággal ötvözve

Küldetésünk:  
a fertőzések megelőzése

1 Evaluating the effect of a hand sanitizer using an exaggerated handwash method. 2014. RCTS‘ Study No. 3295.
2 Complaints statistics 2016. BODE Chemie, Hamburg.
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Az egészségügy
élvonalában

A Sterillium® Németországban az „Évszázad márkája” lett 2019-ben.

A HARTMANN a 2018/2019-es Állami Egészségügyi Ellátó Központ tenderének nyertese volt kéz fe rtőt le ní-
tőszer kategóriában. Ez több, mint évi 150.000 liter Sterillium® termék beszállítását jelenti.

A Sterillium® classic pure 1 hetes használata során a bőr hidratáltsága legalább 30%-kal nőtt.1

A Sterillium® gél tudományos tesztek alapján mindössze 15 másodperces behatási idővel 
rendelkezik a koronavírus ellen.

Világszerte évi  4 milliárd  kézfertőtlenítést végeznek a Sterillium® kézfertőtlenítővel.2

33 millió kézfertőtlenítésre mindössze 1 bőrirritáció jut.2    0.000001%

100 ml 100 ml 100 ml 10 Stück

Előnyök

Tulajdon-
ságok

Kiszerelések

• Széleskörű hatékonyság baktériumok és vírusok ellen (baktericid, fungicid, szelektív virucid)
• 30 másodperces behatási idő
• Rendszeres használat esetén is jól tolerálja a bőr
• Kiváló bőrápoló és bőrkímélő tulajdonsággal rendelkezik
• Véd a fertőzésektől otthon, nyilvános helyeken vagy akár utazás közben

Sterillium® Sterillium® classic pure Sterillium® Gel Sterillium® Tissue

gélfolyadék kendő

100 ml / 500 ml / 5 l 100 ml / 500 ml / 1 l / 5 l 100 ml /  475 ml

Eredeti termék, 55 éve 
változatlan receptúrával

Színezék- és illatanyag-
mentes

Etanol alapú, gél állagú, 
teljes virucid hatással

Egyesével csomagolt, 
Sterillium® folyadékkal 
átitatott

15 db

Tudományosan bizonyított, hogy a Sterillium® gél kézfertőtlenítőszer   

99,99%-ban hatékony a koronavírus ellen.

A fertőzések terjedésének legfőbb közvetítője a kéz. Alkoholos kézfertőtlenítőszer alkal ma zá sával a fertőzések 
átvitelének kockázata minimálisra csökkenthető.



Teljes körű megoldás a HARTMANN-tól a fertőzések 
megelőzése érdekében 
A HARTMANN-RICO Hungária Kft. átfogó megoldásokat kínál a fertőzésmegelőzés területén a közösségi helyeken 
is. Választékunkban a fertőtlenítőszerek széles skáláján túl a biztonságos adagoláshoz szükséges eszközök, mint például 
a különböző típusú adagolók és az adagolópumpák is megtalálhatók. Új termékünk, az adagoló állvány idén ősszel 
került be kínálatunkba. 

* WHO. Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of COVID-19: annex to considerations in adjusting public health and social measures in 
the context of COVID-19, 10 May 2020.

Az adagoló állvány:
•  Kézzel történő érintés nélkül, egy pedál segítsé-

gével egyszerűen, ké nyel mesen működtethető.

•  Stabil, masszív kivitelű, így közösségi helyeken is 
biztonságosan hasz nál ható.

• Keskeny kivitelének köszönhetően helytakarékos.

• Kialakítása lopásbiztos.

• A fertőtlenítőszer flakonja egyszerűen cserélhető.

•  Egyaránt kompatibilis 500 ml-es és 1000 ml-es ki-
sze  re lésű HARTMANN/BODE fertőt le nítő sze rekkel.

Az adagoló állvány megfelel a WHO nyilvános he-
lye ken elhelyezett, kézfertőtlenítő adagoló beren de-
zésekre vonatkozó ajánlásainak. A fer tő zések (pl. a 
COVID-19) átvitelének megelőzése érdekében a WHO 
azt javasolja, hogy a kézfertőtlenítők általánosan 
hoz záférhetők legyenek mind magántulajdonú, mind 
pedig közösségi tereken.*
Az új adagoló állvány egyszerű és higiénikus módon 
történő használata támogatja ezen intézkedéseket. 

A csomag tartalma:
•  Adagoló állvány 500 ml-es és 1000 ml-es BODE  

fla  ko nok  hoz

•  Használati útmutató

•  Öntapadó csíkokkal ellátott tartó a tájékoztató 
anyag kihelyezéséhez

•  Lopásgátlóhoz való imbuszkulcs

A FERTŐTLENÍTŐSZER ALKALMAZÁSAKOR ÜGYELJEN A BIZTONSÁGRA! HASZNÁLAT 
ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A CÍMKÉT ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

Műszaki adatok

Teljes magasság 135 cm

Talapzat 28 cm × 28 cm

Tömeg 10 kg

Válassza Ön is a HARTMANN teljes körű 
megoldását a fertőzések megelőzése 
érdekében!

Fertőtlenítőszer
Sterillium® classic pure 
500 ml 
Cikkszám: 980399

Egyszer használatos 
pumpa rövid csőrrel 
500 ml-es BODE 
flakonokhoz
Az adagoló állványhoz 
ajándékba adjuk.

Adagoló állvány
500 ml-es és  
1000 ml-es BODE 
flakonokhoz
Cikkszám: 981780


