
   

 
 
 
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Σε συνέχεια του ενδιαφέροντος που υπάρχει λόγω της έξαρσης των ιώσεων και 

κατόπιν των Οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας για την επιτακτική ανάγκη λήψης 

μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση τους, η Εταιρεία μας είναι στην θέση 

να σας προσφέρει αλκοολούχα αντισηπτικά χεριών τα οποία προσφέρουν την 

προστασία που χρειαζόμαστε. 

 

Η συχνή χρήση διαλυμάτων απολύμανσης  για τα χέρια  απαιτεί προϊόντα με υψηλή 

συμμόρφωση όσον αφορά τη συμβατότητα του δέρματος, εκτός από την ευρεία 

μικροβιολογική αποτελεσματικότητα. 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

HELENVITA PROTECT HAND GEL 50ml 

Αλκοολούχο τζελ για την υγιεινή απολύμανση των χεριών. 

Περιέχει μαλακτικές ουσίες για την περιποίηση και προστασία του 

δέρματος. 

 

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: 

EN 13727 (Βακτηριοκτόνο) 

EN 13624 (Μυκητοκτόνο)  

EN1500 (Βακτήρια-Υγιεινή απολύμανση των χεριών) 

 

Δρα κατά των: 

- Βακτηριδίων 

- Μυκήτων 

- Ιών 

 

Οδηγίες Χρήσης:  

Εφαρμόζετε 3ml σε στεγνά χέρια για 30 δευτ.  

 

Σύνθεση:  

100g διαλύματος= 70g ethanol & 10g propan-2-ol 

 
Βακτήρια Χρόνοι επαφής 

Pseudomonas 

aeruginosa 

30 δευτερόλεπτα 

Staphylococcus 

Aureus 

30 δευτερόλεπτα 

Escerichia coli 30 δευτερόλεπτα 

Enterococcus Hirae 30 δευτερόλεπτα 

Yeast / Candida 

Albicans 

30 δευτερόλεπτα 

Ιοκτόνο 2 λεπτά 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

Η Εταιρεία Schülke, με πολυετή εμπειρία στην καταπολέμηση των κινδύνων για τον 

άνθρωπο, τα υλικά, και τις επιφάνειες, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων και 

αξιόπιστων  προϊόντων, συμβουλών και υπηρεσιών, που δημιουργούν ολιστικές λύσεις 

υγιεινής για τους πελάτες σε όλο τον κόσμο.  

 
Desderman® pure SCHULKE & MAYR GmbH 

 

Αλκοολούχο διάλυμα για την γενική απολύμανση των χεριών 

 

Πλεονεκτήματα: 

- Πληροί τις προδιαγραφές του FDA για την κλινική αποτελεσματικότητα 

- Ελεγμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1500, EN 12791 

- Με έμφαση στην προστασία και την φροντίδα του δέρματος μέσω 

αναλιπαντικών παραγόντων  

- Χωρίς  χρώμα και άρωμα, υποαλλεργικό 

 

Περιοχές εφαρμογής: 

Υγιεινή απολύμανση χεριών 

 

Μικροβιολογική αποτελεσματικότητα: 

Το Desderman® pure είναι αποτελεσματικό έναντι των βακτηρίων (συμπ. βακίλου ΤΒ), 

των μυκήτων και των Ιών. 

 

Δοσολογία και τρόπος χρήσης: 

Τo Desderman® pure θα πρέπει να χρησιμοποιείται αδιάλυτο. Για την υγιεινή και 

επιμελή απολύμανση των χεριών το Desderman® pure θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

σε  ποσότητες τέτοιες ώστε τα χέρια να παραμένουν υγρά κατά το χρόνο επαφής. 

 

EN1500 (Βακτήρια-Υγιεινή απολύμανση των χεριών): Εφαρμόζετε 3ml σε στεγνά χέρια 

για 30 δευτ.  

 

EN 12791 (Βακτήρια-Χειρουργική απολύμανση): Εφαρμόζετε σε στεγνά χέρια και πήχεις 

για 90 δευτ. 

 

Σύνθεση: 

100 g διαλύματος περιέχουν:  

Δραστικά συστατικά: 78.2 g ethanol 96%,  0.1 g biphenyl-2-ol. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 
Βακτήρια Χρόνοι επαφής 

Pseudomonas 

Aeruginosa 

30 δευτερόλεπτα 

Staphylococcus 

Aureus 

30 δευτερόλεπτα 

Escerichia coli 30 δευτερόλεπτα 

Enterococcus Hirae 30 δευτερόλεπτα 

Yeast / Candida 

Albicans 

30 δευτερόλεπτα 

Ιοκτόνο 1 λεπτό 

 

 

Συσκευασίες:  

- 1λίτρο μπουκάλι με δοσομετρική αντλία 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

Desmanol® pure SCHULKE & MAYR GmbH 

 

Έτοιμο προς χρήση αλκοολικό διάλυμα για την υγειονομική και χειρουργική 

απολύμανση των χεριών. Είναι δραστικό κατά των βακτηριδίων, μυκήτων και ιών. 

Προστατεύει και περιποιείται το δέρμα μέσω ενός συστήματος αναζωογόνησης και 

ενυδατικών παραγόντων. 

 

Πλεονεκτήματα: 

 

- Αποτελεσματικό ενάντια σε βακτήρια (συμπ. Βάκκιλου της φυματίωσης), 

μύκητες και ιοκτόνο κατά  ιών σε φάκελο (συμπ. HBV, HCV, HIV, ιό της 

ευλογιάς), Ρότα-ιός, Αδενο-ιός  

- Με πρόσθετη προστασία και φροντίδα του δέρματος λόγω μιας  καινοτόμου 

σύνθεσης  (Dexpanthenol + Ethylhexylglycerin)  

- Χωρίς χρώμα και άρωμα, ως εκ τούτου απαλό στο δέρμα 

 
Βακτήρια Χρόνοι επαφής 

EN13727 30 δευτερόλεπτα 

Staphylococcus 

Aureus 

30 δευτερόλεπτα 

Escerichia coli 30 δευτερόλεπτα 

Enterococcus Hirae 30 δευτερόλεπτα 

Yeast / Candida 

Albicans 

30 δευτερόλεπτα 

Ιοκτόνο 2 λεπτά 

 

Σύνθεση:  

100 g διαλύματος περιέχουν τις εξής ποσότητες δραστικών συστατικών: 75  g  

Propanol -2 

 

Γενικές οδηγίες: 

Εντρίψτε 3 ml desmanol® pure για περίπου 30 δευτ. σε στεγνά χέρια. 

Τα χέρια πρέπει να παραμένουν υγρά με το προϊόν καθ‘ όλη τη διάρκεια του χρόνου 

εφαρμογής.  

 

Δοσολογία και τρόπος χρήσης: 

EN1500 (Βακτήρια-Υγιεινή απολύμανση των χεριών): Εφαρμόζετε 3ml σε στεγνά χέρια 

για 30 δευτ.  

 

EN 12791 (Βακτήρια-Χειρουργική απολύμανση): Εφαρμόζετε σε στεγνά χέρια και πήχεις 

για 90 δευτ. 

 

Συσκευασίες:  

- 1λίτρο μπουκάλι 

- 100ml για την εύκολη μεταφορά 

 

 



   

 
 
 

    
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 
 
Τηλ: 210-5199200 
www.pharmex.gr 
www.helenvita.com 
 

Διατίθεται και από την:  

 
Τηλ: 210-5199296 


