
Sterillium® Gel pure
Alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci 
rukou s vynikající péčí o pokožku.



Hlavní výhody
• široké spektrum účinnosti
• výjimečně dobrá snášenlivost s pokožkou i při dlouhodobém používání
• výborně chrání a pečuje o pokožku 
• obsahuje unikátní systém zvláčňujících látek
• neobsahuje parfemaci ani barviva

Oblasti použití
Alkoholový dezinfekční přípravek na ruce k použití kdekoliv, nezávisle na 
dostupnosti umyvadla či vody.
Sterillium® Gel pure je vhodný na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. 
Je používán všude tam, kde je důležitá hygiena rukou, např:
• na nemocničních odděleních
• ve funkčních oblastech (operační sály, jednotky intenzivní péče, infekční 

oddělení) 
• ve vyšetřovnách a ordinacích 
• v sanitních vozech
• v laboratořích, v domácí péči, v úklidových službách 
• v lékařských ordinacích všech oborů
• v domovech pro seniory 
• při domácích dialýzách 
• v průmyslu (např. farmaceutickém, kosmetickém a potravinářském)

Návod k použití
Sterillium® Gel pure se nezředěný vtírá do suchých rukou. Zajistěte, aby po celou 
expoziční dobu byly ruce přípravkem zcela pokryty. Zvláštní pozornost věnujte 
konečkům prstů a palcům.
Přípravek by měl být aplikován z dávkovače, ideálně s loketním nebo 
bezdotykovým ovládáním. K zajištění dobré hygieny nabízíme pro tyto 
dávkovače přípravek v jednorázových láhvích.

• hygienická dezinfekce rukou: 30 s
• chirurgická dezinfekce rukou: 1,5 min

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje 
na obalu a připojené informace o přípravku.

Mikrobiologická účinnost
• baktericidní
• fungicidní na kvasinky
• fungicidní
• tuberkulocidní
• mykobaktericidní
• virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV)
• virucidní

Složení
Účinné látky ve 100 g:
Etanol 85 g
Další látky: Voda, cyclome-thicone, glycerin, 
tetrahydroxypropyl ethylenediamin, isohexadecan, 
acrylates/C 10 – 30 alkyl acrylate crosspolymer, PVP, 
myristyl alkohol, bisabolol.
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Compliance závisí na kožní snášenlivosti dezinfekčních přípravků na ruce

Účinnost hygienických opatření a tedy i prevence infekcí získaných v souvislosti 
s poskytováním zdravotní péče kriticky závisí na pečlivém dodržování 
předepsaných standardů a doporučení. U zdravotníků, kteří používají 
dezinfekční přípravky na ruce mnohokrát denně, závisí compliance hygieny 
rukou na tom, jak šetrné jsou přípravky k jejich pokožce.

Zdravotníci potřebují takové alkoholové dezinfekční přípravky na ruce, které 
mají příznivý účinek na jejich pokožku. Bylo prokázáno, že kvalitní alkoholový 
gel na dezinfekci rukou, který obsahuje látky vyživující kůži, nemá žádný iritační 
nebo senzibilující účinek. Naopak: při opakovaném používání může ve srovnání 
s neošetřovanou kůží výrazně zvýšit obsah vody v pokožce (1).

Při výběru přípravku na hygienu rukou je proto nezbytné brát v úvahu nejen 
údaje o účinnosti a příznivou cenu, ale také přijatelnost přípravků pro personál, 
aby se odstranily bariéry způsobující nízkou compliance hygieny rukou.

1  Kampf G, Muscatiello M, Häntschel D, Rudolf M. Dermal tolerance and effect on skin hydration of a new 
ethanol-based hand gel. Journal of Hospital Infection 2002; 52:297-301

Výzkumem k prevenci infekcí. www.bode-science-center.com

Zvyšování hydratace pokožky 

Rostoucí počet studií dokazuje, že 
alkoholové přípravky jsou výhodnější 
než mycí emulze nebo dezinfekční 
mýdla. 

Některé gely (např. Sterillium® Gel 
pure) výrazně zvyšují hydrataci 
pokožky při opakovaném používání 
a napomáhají tak zvyšovat compliance 
hygieny rukou zdravotníků (1).



Kompatibilita s pečujícími přípravky
Účinnost přípravku Sterillium® Gel pure není snížena, pokud se před dezinfekcí 
použije vybraný přípravek BODE na péči o ruce.
• Hygienická dezinfekce rukou podle EN 1500 po použití Baktolan® balm (pure), 

Baktolan® lotion (pure), Baktolan® protect, Baktolan® protect+ pure 
Použití přípravku Sterillium® Gel pure signifikantně nezkracuje trvanlivost běžně 
používaných jednorázových rukavic vyrobených z latexu, nitrilu a vinylu.

Obdobné přípravky
• Sterillium®: Klasický dezinfekční přípravek pro hygienickou a chirurgickou 

dezinfekci rukou.
• Sterillium® classic pure: Klasický dezinfekční přípravek na ruce. Bez barviv 

a parfemace. Pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.
• Sterillium® med: Etanolový přípravek na hygienickou a chirurgickou 

dezinfekci rukou s virucidním účinkem.

Chemicko-fyzikální údaje 
• Vzhled bezbarvý
• Hustota (20 °C)  0,82 g/cm3

• Teplota vzplanutí 17,1 °C (podle EN ISO 3679) 

Exspirace
Po otevření
• v pevně uzavřeném balení nebo s instalovanou 

pumpičkou, v dávkovačích Eurospender 3, 3 flex, 
3000, Safety plus: 12 měsíců

• v ostatních dávkovačích: 6 měsíců

Prokázaná účinnost Expoziční doba
Testování podle EN fáze 2 / krok 2  
(praktické podmínky)

Hygienická dezinfekce rukou (EN 1500) 30 s
Chirurgická dezinfekce rukou (EN 12791) 1,5 min

Bakterie a fungi
Testování podle EN fáze 2 / krok 1 
(suspenzní testy)

Baktericidní (EN 13727) 15 s
Fungicidní na kvasinky (EN 13624) 15 s
Fungicidní (EN 13624) 30 s
Tuberkulocidní (EN 14348) 15 s
Mykobaktericidní (EN 14348) 15 s

Testování podle DGHM 
(Německá společnost hygieny a mikrobiologie)

Bakterie rezistentní k antibiotikům 15 s

Viry
Testování podle EN fáze 2 / krok 1 
(suspenzní testy)

Virucidní (EN 14476) 1 min
Omezené spektrum virucidní účinnosti (EN 14776) 1 min
Virucidní na obalené viry (EN 14476) 15 s
Adenovirus (EN 14476) 1 min
Norovirus (MNV) (EN 14476) 15 s
Poliovirus (EN 14476) 30 s
Rhinovirus (EN 14476) 30 s

Testování podle DVV 
(Německá společnost pro kontrolu virových 
onemocnění)

Virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV) 15 s
Rotavirus 30 s
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Více informací o přípravku najdete na stránkách www.hartmann.cz

Lepší compliance díky dobré kožní snášenlivosti 

Zavedení přípravku Sterillium® na interních jednotkách intenzivní péče (JIP) jako alternativní přípravek 
k mytí rukou zvýšila compliance hygienické dezinfekce rukou téměř o 20 procent. Tyto výsledky byly 
připisovány dobré kožní snášenlivosti i při dlouhodobém používání přípravku Sterillium®. 
Zdroj: Maury E, et al. Availability of an alcohol solution can improve hand disinfection compliance in an intensive care unit. Am J. 
Respir. Crit. Care Med., 2000, 162: 324-7.

Výzkumem k prevenci infekcí. www.bode-science-center.com

Poznámka: Doporučení našich přípravků jsou založena na vědeckých testech a jsou uvedena v dobré víře. 
Podrobnější doporučení, např. materiálová snášenlivost, jsou možné pouze v konkrétních případech. Naše 
doporučení jsou nezávazná a nepředstavují žádnou záruku. Nejsou vyloučena vlastní testování přípravku 
pro vlastní účely a výrobu. V tomto případě nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Toto je v souladu s našimi 
všeobecnými podmínkami nabídky a prodeje.

Balení

Produkt Balení Kód

Sterillium® Gel pure

láhev 100 ml 981 314

láhev 475 ml s pumpičkou 981 397


