
KARTA TECHNICZNA
Żel do dezynfekcji rąk  PURELL® Advanced 

Hygienic Hand Rub 
Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparat zaprojektowany 
specjalnie dla osób które często dezynfekują ręce (np. w służbie zdrowia). Dzięki 
specjalnej formule nawilżającej może być używany  wiele razy w ciągu dnia i nie 
powoduje wysuszania skóry rąk. Posiada szerokie spektrum działania – obejmujące 
bakterie, prątki, wirusy i grzyby – potwierdzone badaniami wykonanymi według 
metodologii europejskich (normy EN) i amerykańskich
Żel do dezynfekcji rąk  PURELL® Advanced Hygienic Hand Rub : 

- JEST ŁAGODNY DLA SKÓRY RĄK : SPECJALNA FORMUŁA NAWILŻAJĄCA
- JEST PRZEZNACZONY DO UŻYCIA W MIEJSCACH GDZIE ISTNIEJE 

KONIECZNOŚĆ CZĘSTEGO I SZYBKIEGO DEZYNFEKOWANIA RĄK. 
- ŁATWO I SZYBKO SIĘ WCHŁANIA - RĘCE PO UŻYCIU NIE SĄ KLEJĄCE ANI 

WILGOTNE  
- SPEŁNIA EUROPEJSKIE NORMY : EN 14476, EN 12791, EN 13727, EN 1040, 

EN 14348, EN 1275, EN 1500, EN 1276, EN 1650, EN13624 ; DZIAŁA 
BAKTERIOBÓJCZO, PRĄTKOBÓJCZO, WIRUSOBÓJCZO I GRZYBOBÓJCZO  

Wskazówki dotyczące sposobu użycia : 
Higieniczna dezynfekcja rą  k   : Dokładnie wetrzeć około 3 ml żelu PURELL w dłonie 
przez 30 sekund nie zapominając o paznokciach, kciuku, przestrzeniach pomiędzy 
palcami i nadgarstku. 
Chirurgiczna dezynfekcja rą  k   : Umyj dokładnie dłonie, przedramiona i łokcie 
(zalecany produkt: Łagodne, bezzapachowe mydło w piance GOJO). Przez około 1 
minutę szoruj paznokcie. Spłukaj i dokładnie wysusz ręce. 1 etap dezynfekcji 
chirurgicznej : wetrzyj ok. 3 ml żelu w dłonie, nadgarstki, przedramiona i łokcie – 
wszystkie obszary muszą być wilgotne przez co najmniej 90 sekund. 2 etap 
dezynfekcji chirurgicznej : powtórz wcieranie produktu w przedramiona (bez łokci) 
zwracając szczególną uwagę na paznokcie i przestrzenie pomiędzy palcami. Wcieraj 
przez co najmniej 90 sekund. Łączny czas wcierania powinien wynosić co najmniej 
180 sekund ( 3 minuty).

Właściwości fizyczne 
Kolor  : Brak / 

Bezbarwny  



Zapach : Alkoholu 
Forma: Żel

pH: 6.5 – 8.5

Składniki zgodnie z INCI*
Aktywne:
Ethyl alcohol 70% v/v
Pozostałe :
Aqua
Isopropyl Alcohol
Caprylyl Glycol
Glycerin
Isopropyl Myristate
Tocopheryl Acetate
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Aminomethyl Propanol

*International Nomenclature Cosmetic Ingredient

Wyniki Badań – In Vivo

EN 1500 (2009-11) 
Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN1500 
Opis badań: Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 

EN 1500 (2009-11) : Chemiczne środki dezynfekcyjne i 
antyseptyczne. Higieniczna dezynfekcja rąk metodą 



wcierania (faza 2, etap 2);

Laboratorium 
wykonujące badanie:

HygCen Centrum für Hygiene und medizinische 
Produktsicherhelt GmbH, Schwerin, Germany

Data: 6 Wrzesień 2010

Wnioski: Preparat wcierany przez 30 s. spełnia wymagania normy 
EN 1500 (2009-11).

 EN 1500 “Metoda DGHM do testowania chemicznych 
produktów dezynfekujących (wrzesień 2011) 

Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 
EN1500 “Metoda DGHM do testowania chemicznych 
produktów dezynfekujących (wrzesień 2011) dla 
produktów do wcierania 

Opis badań: Wszystkie badania zostały wykonane w oparciu o 
wytyczne normy EN 1500 “Metoda DGHM do testowania 
chemicznych produktów dezynfekujących (wrzesień 
2011) dla produktów do wcierania 

Laboratorium 
wykonujące badanie:

Priv. Doz. med. Habil. Georg Schrader, Weimar, Germany

Data: 13 Wrzesień 2011

Wnioski : Preparat wcierany przez 30 s. spełnia wymagania normy 
EN 1500 “Metoda DGHM do testowania chemicznych 
produktów dezynfekujących (wrzesień 2011) dla 
produktów do wcierania

EN 12791 (październik 2005)
Cel: Określenie czy preparat może być stosowany do 

chirurgicznej dezynfekcji.

Opis badań : Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 
EN 12791 (październik 2005): Chemiczne środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne. Chirurgiczna dezynfekcja 
rąk (faza 2, etap 2) 

Laboratorium HygCen Centrum für Hygiene und medizinische 



wykonujące badanie: Produktsicherhelt GmbH, Schwerin, Germany 
Data: 9 luty 2012

Wnioski: Zgodnie z wymaganiami normy  DIN EN 12791 
(październik  2005), preparat może być stosowany do 
chirurgicznej dezynfekcji rąk, daje efekty przedłużonego 
działania przy wcieraniu przez 180 sekund (3 minuty). 

Wyniki Badań – In Vitro

EN 1276 (01/2010) 
Cel:: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN 1276 (01/2010)
Opis badań : Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 

EN 1276 : Chemiczne środki dezynfekcyjne i 
antyseptyczne. Ilościowa zawiesinowa metoda określania 
działania bakteriobójczego chemicznych środków 
dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych 



w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i 
domowych oraz zakładach użyteczności publicznej (faza 
2, etap 1)

Laboratorium 
wykonujące badanie:

HygCen Centrum für Hygiene und medizinische 
Produktsicherhelt GmbH, Schwerin, Germany

Data: 8 wrzesień 2010

Wnioski: Preparat jest bakteriobójczy zgodnie z normą EN 1276 
(01/2010) w czasie 15 sekund w 20°C w warunkach 
‘czystych’ (0,03% albuminy wołowej) przeciwko 
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae 
ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536 i 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 w stężeniach 
100% (nierozcieńczony) i 75% (v/v). 

EN 13727 (03/2010)
Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN 13727 
Opis badań : Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 

En 13727 : Chemiczne środki dezynfekcyjne i 
antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda 
określania bakteriobójczego działania 
chemicznych środków przeznaczonych do 
dezynfekcji narzędzi stosowanych w obszarze 
medycznym  (faza 2, etap 1)

 
Laboratorium 
wykonujące badanie:

HygCen Centrum für Hygiene und medizinische 
Produktsicherhelt GmbH, Schwerin, Germany

Data: 10 wrzesień 2010

Wnioski: Preparat jest bakteriobójczy zgodnie z normą EN 13727 
(01/2010) w czasie 15 sekund w 20°C w warunkach 
‘czystych’ (0,03% albuminy wołowej) przeciwko 
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae 
ATCC 10541, Escherichia coli NCTC 10538 i 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 w stężeniach 
100% (nierozcieńczony) i 75% (v/v) w wodzie 
destylowanej.   

EN 1040 (03/2006) 
Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN 1040 



Opis badań : Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 
EN 1040 Chemiczne środki dezynfekcyjne i 
antyseptyczne. Podstawowe działanie 
bakteriobójcze (faza 1)

Laboratorium 
wykonujące badanie:

HygCen Centrum für Hygiene und medizinische 
Produktsicherhelt GmbH, Schwerin, Germany

Data: 8 wrzesień 2010

Wnioski: Preparat jest bakteriobójczy zgodnie z normą EN 1040 
(03/2010) w czasie 15 sekund w 20°C przeciwko 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 i Staphylococcus 
aureus ATCC 6538  w stężeniach  100% (nierozcieńczony) 
i 75% (v/v).   

EN 1040 (03/2006) 
Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN 1040 
Opis badań : Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 

EN 1040 Chemiczne środki dezynfekcyjne i 
antyseptyczne. Podstawowe działanie 
bakteriobójcze (faza 1)

Laboratorium 
wykonujące badanie:

HygCen Centrum für Hygiene und medizinische 
Produktsicherhelt GmbH, Schwerin, Germany

Data: 7 maj 2010

Wnioski: Preparat jest bakteriobójczy zgodnie z normą EN 1040 
(03/2010) w czasie 15 sekund w 20°C przeciwko 
Escherichia coli  NCTC 10538 w stężeniach 80% i 75% 
(v/v).   

EN 14348 (04/2005)
Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN 14348 
Opis badań : Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 

EN 14348 : Chemiczne środki dezynfekcyjne i 
antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda 
określania prątkobójczego działania chemicznych 
środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych 
stosowanych w obszarze medycznym, w tym środków do 



dezynfekcji narzędzi (faza 2, etap 1)

Laboratorium 
wykonujące badanie:

HygCen Centrum für Hygiene und medizinische 
Produktsicherhelt GmbH, Schwerin, Germany 

Data: 29 wrzesień 2010

Wnioski: Preparat jest prątkobójczy zgodnie z EN 14348 (04/2005) 
w czasie 15 sekund w 20°C przeciwko Mycobacterium 
terrae ATCC 15755 i Mycobacterium avium ATCC 15769 w 
stężeniu 100% (nierozcieńczony)

EN 1275 (03/2006) 
Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN 1275 (03/2006).
Opis badań: Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 

EN 1275 (03/2006): Chemiczne środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa 
zawiesinowa metoda określania podstawowego 
działania grzybobójczego lub podstawowego 
działania bójczego wobec grzybów 
drożdżopodobnych chemicznych środków 
dezynfekcyjnych i antyseptycznych (faza 1)

Laboratorium 
wykonujące badanie::

HygCen Centrum für Hygiene und medizinische 
Produktsicherhelt GmbH, Schwerin, Germany

Data: 8 wrzesień 2010

Wnioski: Preparat jest drożdżobójczy zgodnie z EN  1275 (03/2006) 
w czasie 15 sekund w 20°C przeciwko Candida albicans 
ATCC 10231 w stężeniu 100% (nierozcieńczony) i  75% 
(v/v). Preparat jest grzybobójczy zgodnie z EN 1275 
(03/2006) w czasie 60 sekund w 20°C przeciwko 
Aspergillus niger ATCC 16404 w stężeniu 100% 
(nierozcieńczony). 

EN 13624 (01/2010)
Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN 13624 (01/2010)
Opis badań : Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 

EN 13624 (01/2010) Chemiczne środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa 
zawiesinowa metoda określania grzybobójczego 
działania chemicznych środków przeznaczonych 



do dezynfekcji narzędzi stosowanych w obszarze 
medycznym (faza 2, etap 1)

 
Laboratorium 
wykonujące badanie:

HygCen Centrum für Hygiene und medizinische 
Produktsicherhelt GmbH, Schwerin, Germany

Data: 17 wrzesień 2010

Wnioski: Preparat jest grzybobójczy zgodnie z EN 13624 (01/2010) 
w warunkach ‘czystych’(0,03% albuminy wołowej)  w 
czasie 30 sekund w 20°C przeciwko Candida albicans 
ATCC 10231 i w czasie 60 sekund przeciwko Aspergillus 
niger ATCC 16404 w stężeniu 100% (nierozcieńczony).

EN 1650 (2008) 
Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN 1650 (2008) 
Opis badań : Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 

EN 1650 (2008) : Chemiczne środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda 
określania działania grzybobójczego lub bójczego 
wobec grzybów drożdżopodobnych chemicznych 
środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych 
stosowanych w sektorze żywnościowym, 
warunkach przemysłowych i domowych oraz 
zakładach użyteczności (faza 2, etap 1)

Laboratorium 
wykonujące badanie:

Test Laboratorium SC, Katowice, Poland

Data: 5 czerwiec 2011

Wnioski: Preparat jest drożdżobójczy zgodnie z EN 1650 (2008) w 
warunkach ‘czystych’(0,03% albuminy wołowej)  w czasie 
60 sekund w 20°C przeciwko Candida albicans ATCC w 
stężeniu 50% i 80%. 

EN 14476:2007
Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN 14476:2007 przy użyciu norowirusa mysiego (jako 
surogatu ludzkiego norowirusa) 

Opis badań : Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 
EN 14476:2007 Chemiczne środki dezynfekcyjne i 
antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda 
określania wirusobójczego działania chemicznych 



środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych 
stosowanych w obszarze medycznym  (faza 2, 
etap 1)

Laboratorium 
wykonujące badanie:

MikroLab GmbH, Bremen, Germany

Data: 15 wrzesień 2010

Wnioski: Zgodnie z normą EN 14476:2007, preparat wykazuje 
skuteczność wirusobójczą przeciwko norowirusowi 
mysiemu (redukcja o ≥5.00 log10) w stężeniu 100% w 
czasie 15 sekund. W związku z tym preparat jest 
wirusobójczy przeciwko norowirusowi mysiemu.  

EN 14476:2007
Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN 14476:2007 przy użyciu wirusa polio (typ 1)
Opis badań : Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 

EN 14476:2007 Chemiczne środki dezynfekcyjne i 
antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda 
określania wirusobójczego działania chemicznych 
środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych 
stosowanych w obszarze medycznym  (faza 2, 
etap 1)

Laboratorium 
wykonujące badanie:

MICROBIOTEST, Sterling, Virginia, USA

Data: 20 styczeń 2012 

Wnioski: Zgodnie z normą EN 14476:2007, preparat wykazuje 
skuteczność wirusobójczą przeciwko wirusowi polio (typ 
1) - redukcja o ≥4.00 log10, w stężeniu 100%, w czasie 60 
sekund. W związku z tym preparat jest wirusobójczy 
przeciwko wirusowi polio (typ1).  

EN 14476:2007
Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN 14476:2007 przy użyciu wirusa adeno (typ 5)
Opis badań : Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 

EN 14476:2007 Chemiczne środki dezynfekcyjne i 
antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda 



określania wirusobójczego działania chemicznych 
środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych 
stosowanych w obszarze medycznym  (faza 2, 
etap 1)

Laboratorium 
wykonujące badanie:

MICROBIOTEST, Sterling, Virginia, USA

Data: 20 styczeń 2012 

Wnioski: Zgodnie z normą EN 14476:2007, preparat wykazuje 
skuteczność wirusobójczą przeciwko wirusowi adeno 
(typ 5) - redukcja o ≥5.32 log10, w stężeniu 100%, w czasie 
30 sekund. W związku z tym preparat jest wirusobójczy 
przeciwko wirusowi adeno (typ5).  

EN 14476:2007
Cel: Ocena skuteczności mikrobiologicznej w oparciu o normę 

EN 14476:2007 przy użyciu rotawirusa (ATCC VR2272). 
Opis badań : Badania zostały wykonane w oparciu o wytyczne normy 

EN 14476:2007 Chemiczne środki dezynfekcyjne i 
antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda 
określania wirusobójczego działania chemicznych 
środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych 
stosowanych w obszarze medycznym  (faza 2, 
etap 1)

Laboratorium 
wykonujące badanie:

FONDEREPHAR, Toulouse, France

Data: 12 październik 2011 

Wnioski: Zgodnie z normą EN 14476:2007, preparat wykazuje 
skuteczność wirusobójczą przeciwko rotawirusowi 
(ATCC VR2272) redukcja o ≥4.00 log10, w stężeniu 40% i 
100%, w czasie 30 sekund. W związku z tym preparat jest 
wirusobójczy przeciwko rotawirusowi  (ATCC VR2272).  

Zawiesinowe badanie skuteczności wirusobójczej przeciwko 
wirusowi grypy A 



Cel: Ocena skuteczności wirusobójczej preparatu przeciwko 
wirusowi grypy A - A/PR/8/34 (H1N1)

Opis badań : Badanie zostało przeprowadzone według kryteriów 
określonych przez ASTM (American Society for Test 
Materials) w metodzie badawczej E 1052 ‘Standardowa 
metodologia badań skuteczności preparatów 
dezynfekcyjnych w zawiesinie, przeciwko wirusom’ 

Laboratorium 
wykonujące badanie:

MICROBIOTEST, Inc., Sterling, Virginia USA

Data: 18 marzec 2011
Wnioski: Preparat wykazał skuteczność wirusobójczą, redukując 

wirusy grypy A o ≥ 6.17 log w czasie 15 sekund w 20°C.  

Badanie skuteczności wirusobójczej przeciwko BVDV 
(surogat WZW C) zgodnie z wytycznymi DVV i RKI 

Cel: Ocena skuteczności wirusobójczej przeciwko wirusowi 
BVDV (jako surogat WZW C).

Opis badań : Wytyczne  DVV i RKI do badania skuteczności 
wirusobójczej preparatów chemicznych stosowanych w 
obszarach medycznych (2008) 

Laboratorium 
wykonujące badanie:

MikroLab GmbH, Bremen, Germany

Data: 21 maj 2012

Wnioski: Zgodnie z wytycznymi DVV i RKI, preparat wykazuje 
skuteczność przeciwko BVDV – redukcja o ≥4-log, w 
stężeniu 80%, w czasie 15 sekund w obecności I przy 
braku obciążenia proteinowego (10% bydlęcej surowicy 
płodowej).  

Ocena skuteczności w czasie 

Cel: Ocena skuteczności in vitro przeciwko różnym 
mikroorganizmom.



Opis badań : 56 szczepów bakteryjnych zostało poddanych działaniu 
preparatu przez 15 sekund. Szczepy zostały umieszczone 
w testowanym produkcie w czasie 0 (zero). Po określonym 
czasie, próbka została usunięta i umieszczona w czynniku 
neutralizującym. Standardowe metody płytkowe zostały 
użyte do oceny liczby żywych mikroorganizmów.  

Laboratorium 
wykonujące badanie:

BioScience Laboratories, Inc., Bozeman, MT, USA

Data: 19 październik  2010
    Wnioski:

Organizm testowy 
Numer 
ATCC

Czas 
kontaktu 
(sekundy)

Redukcja 
procentowa (%)

Acinetobacter baumannii 19606 15 99.9999
Bacteroides fragilis 25285 15 99.9913

Burkholderia cepacia 25416 15 99.9999
Burkholderia cepacia 25608 15 99.9999
Campylobacter jejuni 29428 15 99.9999
Citrobacter freundii 8090 15 99.9999

Clostridium difficile (vegetative cells) 9689 15 99.9943
Clostridium perfringens (vegetative cells) 13124 15 99.9999

Corynebacterium diphtheria 11913 15 99.9999
Enterobacter aerogenes 13048 15 99.9999
Enterococcus faecalis 19433 15 99.9999
Enterococcus faecalis 29212 15 99.9999

Enterococcus faecalis VRE 51299 15 99.9999
Enterococcus faecalis VRE 51575 15 99.9999

Enterococcus faecium 19434 15 99.9999
Enterococcus faecium (MDR, VRE) 51559 15 99.9999

Escherichia coli 11775 15 99.9999
Escherichia coli 25922 15 99.9999

Escherichia coli (O157:H7) 43888 15 99.9999
Escherichia coli (MDR, ESBL) BAA-196 15 99.9999

Escherichia coli ESBL; Carbapenemase-
Producing

BSLI 
#082710EcC

P1*

15 99.9998

Haemophilus influenzae MDR 33930 15 99.9999
Klebsiella pneumonia

Ozaenae
11296 15 99.9999

Klebsiella pneumonia
Pneumonia

13883 15 99.9998

Klebsiella pneumonia pneumonia 27736 15 99.9998

Klebsiella pneumonia KPC 2 Positive;  
Carbapenemase Producing

BSLI#08171
0KPCI*

15 99.9998

Lactobacillus plantarum 14917 15 99.9999
Listeria monocytogenes 7644 15 99.9999

Micrococcus luteus 7468 15 99.9992



Proteus hauseri 13315 15 99.9999
Proteus mirabilis 7002 15 99.9999

Pseudomonas aeruginosa 15442 15 99.9999
Pseudomonas aeruginosa 27853 15 99.9999

Salmonella enterica enterica serovar Enteritidis 13076 15 99.9999
Serratia marcescens 8100 15 99.9999
Serratia marcescens 14756 15 99.9999
Shigella dysenteriae 13313 15 99.9999

Shigella sonnei 11060 15 99.9999
Staphylococcus aureus aureus 6538 15 99.9999
Staphylococcus aureus aureus 29213 15 99.9999

Staphylococcus aureus aureus (MRSA) 33591 15 99.9999
Staphylococcus aureus aureus (MRSA) 33592 15 99.9999
Staphylococcus aureus (MRSA) (VRSA) BSLI 

#062707
NARSAVRSa

l*

15 99.9999

Staphylococcus aureus (MRSA)
(NARSA Strain NRS384 USA 300)

BSLI #12085
NRSa384*

15 99.9999

Staphylococcus epidermidis 12228 15 99.9999
Staphylococcus epidermidis MRSE 51625 15 99.9998

Staphylococcus haemolyticus 43252 15 99.9998
Staphylococcus hominis hominis 27845 15 99.9997

Staphylococcus saprophyticus 49453 15 99.9999
Streptococcus pneumoniae 6303 15 99.9999
Streptococcus pneumoniae 49619 15 99.9999

Streptococcus pyogenes 14289 15 99.9999
Streptococcus pyogenes 19615 15 99.9999

Drożdże 
Numer 
ATCC

Czas 
kontaktu 
(sekundy)

Redukcja 
procentowa (%)

Candida albicans 18804 15 99.9999
Candida albicans 66027 15 99.9999
Candida tropicalis 13803 15 99.9999

Wnioski: Preparat jest bardzo skuteczny w redukcji gram-dodatnich i 
gram-ujemnych bakterii i drożdży.

ESBL- Extended Spectrum Beta-Lactamase Producer
MDR – Multi-Drug Resistant
MRSA - Methicillin Resistant Staphylococcus aureus
MRSE – Methicillin Resistant Stpaphyococcus epidemidis
NARSA – Network on the Antimicrobial Resistance in Staphylococcus aureus
VRE – Vancomycin-Resistant Enterococcus
* - klinicznie wyodrębniony 

Wyniki badań na podrażnienia i   reakcje alergiczne   

Test tolerancji przy powtarzanej aplikacji 



Cel: Określenie potencjału podrażnienia skóry rąk przez 
preparat 

Opis badań : Test tolerancji przy powtarzanej aplikacji.
Laboratorium 
wykonujące badanie:

BioScreen Testing Services, Torrance, California, USA

Data: 27 październik 2010

Wyniki: Podczas żadnej z faz testu nie zaobserwowano 
negatywnych reakcji skóry.

Wnioski: Testowany produkt nie stanowi potencjalnego zagrożenia 
wywołania podrażnienia lub uczulenia skóry.

21 dniowy test kumulatywny 
Cel: Określenie potencjału podrażnienia skóry rąk przez 

preparat 

Opis badań : Próbki były aplikowane każdego dnia z wyjątkiem niedziel 
przez 3 kolejne tygodnie. Wyniki były zbierane i 
zapisywane codziennie. Próbki z wizyt poniedziałkowych 
były zapisywane jako wyniki niedzielne co daje ciągłość 
testu 21-dniowego. Zgodnie z wytycznymi z Toxic and 
Applied Pharmacology 21 s.369-382, Phillips   

Laboratorium 
wykonujące badanie:

RCTS, INC.  Irving, TX USA

Data: 6 październik 2010

Wyniki: Średni wynik (CIT) : 0,35 – nie posiadający potencjału do 
wywołania podrażnień  (skala 0 – 4; Oliwka dla niemowląt 
= 0,24). 

Wnioski: Łagodny dla skóry rąk. Produkt nie wykazuje tendencji do 
podrażniania skóry ani wywoływania reakcji skórnych. 



Kompatybilność z rękawicami 

Opis badań : ASTM D5151-99 
Próbki rękawic zostały zanurzone w testowanym produkcie na 2 
godziny i po tym czasie została zbadana ich szczelność (rękawice 
testowe). Pozostałe rękawice nie zostały poddane działaniu 
produktu (rękawice porównawcze).  

Laboratorium 
wykonujące 
badanie:

Smithers Scientific Services, Akron, OH, USA 

Data: 18 październik 2010 

Cel badania: Określenie wpływu preparatu na rękawice zabiegowe nitrylowe, 
lateksowe i z PCV    

Próbka: 100 rękawic testowych każdego typu i 100 rękawic 
porównawczych każdego typu zostało poddanych ocenie.  .

Wyniki:  Lateksowe, nitrylowe i winylowe rękawice medyczne poddane 
działaniu preparatu zachowały identyczne właściwości jak 
rękawice nie poddane działaniu preparatu. 

Podsumowanie: Preparat nie ma negatywnego wpływu na lateksowe, nitrylowe i 
winylowe rękawice medyczne.

Analiza sensoryczna dla potencjalnego skażenia żywości 
preparatem

(zgodna z ISO 4120:2007)
Cel: Określenie czy preparat ma potencjał do skażenia 

żywności, podczas kontaktu dłoni zdezynfekowanej przy 
użyciu badanego preparatu z żywnością.  

Opis badań : Badanie przeprowadzono używając metodyki normy ISO 
4120:2007 Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda 
trójkątowa. Testowany preparat, użyty zgodnie z 
przeznaczeniem był sprawdzony przy użyciu próbek 
czekolady.  

Laboratorium 
wykonujące badanie:

Campden Technology Limited, Gloucestershire, UK.

Data: 20 marzec 2012

Wnioski: Preparat, używany zgodnie z przeznaczeniem (tj. 
dezynfekcja rąk metodą wcierania)  nie ma potencjału do 
skażenia żywności 
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