
Manusept® basic 
Dezinfekční přípravek na ruce na bázi etanolu s dobrou kožní 
snášenlivostí. Bez barviv a parfemace.



Hlavní výhody
• spolehlivě účinný proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům
• dobrá kožní snášenlivost
• bez barviv a parfemace

Oblasti použití
Manusept® basic je používán v mnoha oblastech k prevenci infekcí. 
Například pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci ve zdravotnictví:
• v pokojích pacientů
• ve vyšetřovacích místnostech
• v ambulancích 
• ve vozech záchranné služby
• v laboratořích a servisních místnostech
• v sanitkách pro převoz pacientů
• v primární zdravotní péči
• v domovech geriatrické a pediatrické péče
• pro domácí dialýzu

Manusept® basic

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) 3 min

VAH
Certifikované Doporučení k použití pro hygienickou 
a chirurgickou dezinfekci rukou (suspenzní 
a praktické testy)

Hygienická dezinfekce rukou (baktericidní, fungicidní na kvasinky) 30 s

Chirurgická dezinfekce rukou (baktericidní, fungicidní na kvasinky) 3 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

Testování podle DGHM 
(Německá společnost hygieny a mikrobiologie)

Tuberkulocidní 30 s
Listeria / Salmonella 15 s

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

Virucidní na obalené viry (EN 14476) 15 s

Testování podle DVV 
(Německá společnost pro kontrolu virových 
onemocnění)

Rotavirus 30 s

Návod k použití
Používejte a dávkujte přípravek podle způsobu použití:
Hygienická dezinfekce rukou
Vtírejte min. 3 ml do suchých rukou po dobu 30 s.
Chirurgická dezinfekce rukou
Vtírejte do rukou a předloktí po dobu 3 min.

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

Složení
100 g roztoku obsahuje: 
Účinné látky: etanol 99 % 80 g; pomocné látky:  
butan-2-on, aqua purificata, heptamethylnonan, 
(2-ethylhexyl)(2-ethylhexanoat), tetradecan-1-ol, 
(RS)-5-oxo-pyrrolidin-2-carboxylic acid, sodium salt.



HARTMANN – RICO a.s.
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška

Telefon: 800 100 150
info@hartmann.cz

www.hartmann.cz

Ochrana personálu a pacientů je prvořadým cílem našeho vědeckého přístupu, který je založen na 
komplexním testování účinnosti, zkoumání infekčních rizik a rozvoji kvality našich produktů a účinných 
preventivních metod.

Na základě rozsáhlých testů účinnosti a vědecky podloženého výzkumu a vývoje zajišťuje Systém Hygieny 
HARTMANN nejvyšší kvalitu. 

Výzkumem k prevenci infekcí. www.bode-science-center.com
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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.
• Sterillium® Gel pure: Alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou 

dezinfekci rukou s vynikající péčí o pokožku.

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

Klasifikace
oznámeno v registru chemických látek MZ ČR

Více informací o přípravku najdete na stránkách www.hartmann.cz

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

Manusept® basic

láhev 100 ml 980 512

láhev 500 ml 980 587

láhev 1000 ml 980 586

kanystr 5 l 980 588 

Upozornění
Neskladujte v blízkosti topných zařízení. Nevystavujte slunečnímu záření. Používejte dezinfekční 
přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


