STOP!
Állítsa meg a
fertőzések terjedését!

MIKOR? AMIKOR…
…

a családjában vagy közvetlen környezetében (pl.
szalmonella baktérium vagy rotavírus okozta)
gyomor és bélrendszeri fertőzések fordulnak elő

…

a családjában vagy közvetlen környezetében valaki
vírusfertőzésben szenved (pl. influenza, herpesz,
hepatitisz C, hepatitisz B, stb.)

…

egy hozzátartozóját otthon ápolja

…

nyaralást tervez olyan helyre, ahol a kézmosási
lehetőségek korlátozottak

1. A kéz fertőtlenítése
A fertőzések terjedésének legfőbb közvetítője a kéz.
Alkoholos kézfertőtlenítőszer (pl. Sterillium folyadék
vagy kendő) alkalmazásával a fertőzések átvitelének
kockázata minimálisra csökkenthető.

Sterillium®
alkoholos kézfertőtlenítő szer
• Széleskörű hatékonyság baktériumok
és vírusok ellen
• 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

2. Kritikus felületek fertőtlenítése
A fertőzések kialakulásáért felelős baktériumok, vírusok
a különböző élettelen felületeken (pl. ajtókilincs,
villanykapcsoló, WC ülőke, járművek kapaszkodója,
mobiltelefon) napokig, hetekig, sőt akár hónapokig
is életben maradhatnak és a felületek érintésével a
kézen keresztül tovább fertőznek. A HARTMANN
felületfertőtlenítő termékei segítségével könnyen és
gyorsan meg tudja szakítani ezt a fertőzési láncot.

Hogyan?
A HARTMANN fertőtlenítőszerrel átitatott,
felhasználásra kész törlőkendőjével törölje át a
fertőtleníteni kívánt felületet úgy, hogy kezeletlen
részek ne maradjanak. A felület az 5 perces behatási
idő letelte után azonnal használatba vehető.

Bacillol® 30 Tissues
felületfertőtlenítő törlőkendő
• Bármely vízálló felület fertőtlenítésére alkalmas,
okostelefonok, táblagépek, számítógép billen
tyűzetének fertőtlenítésére kiemelten ajánlott
• Széles körű hatékonyság baktériumok
és vírusok ellen
• 5 perces behatási idő
• Visszazárható csomagolás
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Sterillium®
kézfertőtlenítő kendő
• Sterilliummal átitatott kendő
• Praktikus, egyedi csomagolás mely bármely
kézitáskában elfér
• Kéz és bőrfertőtlenítésre valamint kisebb
alkoholálló felületek fertőtlenítésére ajánljuk

HOGYAN?
Adagoljon annyi fertőtlenítőszert a száraz tenyerébe,
amennyivel a kéz teljes felületét be tudja nedvesíteni.
A készítményt 30 másodpercen keresztül alaposan
dörzsölje be a kéz bőrébe. Különösen ügyeljen a
hüvelykujjakra és az ujjbegyekre, mert a kórokozók
előfordulása sokkal gyakoribb ezeken a részeken.

