
NÁVOD K POUŽITÍ
Decosept HA
Desinfekce rukou

K dezinfekci rukou pro běžné použití i na operačních sálech. 

ROZSAH POUŽITÍ
decoseptHA je alkoholový produkt s přísadami pečujícími o pokožku. Lze ho použít kdekoli – bez 
vody nebo umyvadla – kde je nutnost dokonalé čistoty rukou, jako například v nemocnicích, 
v pečovatelských domech, v ordinacích, stejně tak v potravinovém nebo farmaceutickém 
průmyslu. 
Stejně jako k běžné hygieně rukou se decoseptHA používá k desinfekci rukou na operačních 
sálech. 

POUŽITÍ
Nepoužívejte decoseptHA na poraněnou pokožku. Správná hygiena rukou závisí na správné 
péči o ruce. Pouze zdravá pokožka může být účinně dezinfikována. 

BĚŽNÁ DEZINFEKCE RUKOU:
Naberte do dlaně zhruba 3 ml neředěného přípravku decoseptHA a třete jím ruce přibližně 15 sekund. Ujistěte se, že celý povrch rukou je 
pokrytý tekutinou. Proces dezinfekce by měl být dodržen v souladu s metodou čištění rukou stanovenou v EN 1500. Ruce musí být vlhké 
po celou dobu aplikace přípravku. 
Pro určité patogeny je vyžadován déle trvající proces čištění. 

DEZINFEKCE RUKOU NA OPERAČNÍCH SÁLECH:
Dlouhý proces mytí pěnou a drhnutím poškozuje pokožku bez podstatného snížení počtu nežádoucích bakterií. Oblasti pod nehty by měly 
být zvlášť vyčištěny například měkkým kartáčkem či dřevěným párátkem. Ruce a předloktí by měli být pokryty přípravkem decoseptHA. 
Přípravek decoseptHA by pak měl být pečlivě roztírán po celém povrchu rukou a předloktí po dobu zhruba 60 sekund. Nezapomeňte 
na konečky prstů, kůžičku kolem nehtů a místa mezi prsty. Ruce a předloktí musí zůstat vlhké po celou dobu aplikace přípravku. 
Pro určité patogeny je vyžadován déle trvající proces čištění. 
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Instructions for use

HA

Hand disinfectant

For hygienic and surgical hand disinfection

Scope of application

decosept® HA is an alcohol-based product with integrated skin 
care components. It can be used anywhere - without water or 
a sink - where impeccable hand hygiene is a must, such as 
hospitals, care homes, medical and dental practices, as well as 
in the food and pharmaceutical industry.

As well as for hand hygiene decosept® HA is also used for sur-
gical hand disinfection.

Application

Do not use decosept® HA on broken skin. Good hand hygiene 
depends on careful hand care, only healthy skin can be effec-
tively disinfected.

Hygienic hand disinfection:

Cup hands and rub in approx. 3 ml undiluted decosept® HA for 
at least 15 s. To ensure all critical areas are completely wetted 
for the entire duration, disinfection should be carried out in ac-
cordance with the handrub method set out in EN 1500. Hands 
must remain moist for the whole rub-in process. 

A longer contact time is required for certain pathogens.

Surgical hand disinfection:

Long washing procedures with lathering and scrubbing damage 
the skin without significantly reducing the resident germ flora. 
The areas under the finger nails in particular should be clea-
ned, e.g. with a soft brush or a wooden pick. The hands and 
lower arms should then be covered with decosept® HA. The 
decosept® HA should then be carefully rubbed into the hands 
and lower arms for at least 60 s, not forgetting the fingertips, 
nail folds and areas between the fingers. The hands and lower 
arms must remain moist during the whole disinfection process.

Longer contact times are required for certain pathogens.

 
 
Properties

 - alcohol-based product
 - excellent immediate effect
 - very good remanence effect
 - spore-filtered
 - gentle to skin, verified by expert report
 - free from perfume and dyes
 - certified by VAH 

(German Association for Applied Hygiene)

liquid soap

povidon jod
soap 0.8 %

chlorhexidine
soap 4 %

isopropanol 
60 %

n-propanol 
60 %

decosept® HA

Time after disinfection

before 0 min 180 min
disinf.

R
ed

uc
tio

n 
of

 th
e 

sk
in

 b
ac

te
ria

0

90 %

99 %

99.9 %

Remanence effect in surgical hand disinfection under 
surgical gloves
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Product data sheet

HA

Hand disinfectant

For hygienic and surgical hand disinfection

Ingredients 
 
100 g decosept® HA contain:
44.7 g propan-2-ol
21.9 g propan-1-ol
0.1 g benzyl-C12-16-alkyl dimethyl ammonium chloride

Excipients: 
Skin care components

Expert reports

decosept® HA has been extensively investigated in accordance 
with DGHM methods and EN/ISO standards with regard to 
its efficacy as well as its skin compatibility. Expert reports are 
available upon request.

Physicochemical data

pH Value undiluted approx. 6 - 9

Density undiluted 0.87 g/ml

Appearance undiluted clear, colorless

Packaging

The containers, seals and labels are made of recyclable poly-
ethylene.

Wall dispensers and pump heads are available, please request 
the relevant documents.

Container sizes

Type of container Container content
125 ml bottle        109 g
    0.5 l bottle     0.44 kg
       1 l bottle     0.87 kg
       5 l canister     4.35 kg

Additional information

Before using the product please read the instructions for use 
and the relevant safety data sheet.

Benefit from our know-how! Please contact us for further infor-
mation regarding your specific application.

VLASTNOSTI
l Alkoholový produkt
l Okamžitý efekt
l Dlouhotrvající efekt
l Ničí zárodky buněk
l Jemný k pokožce, ověřeno 

znaleckým posudkem
l Bez parfemace a barviv
l Certifikováno VAH (Německou 

asociací aplikované hygieny)

Účinnost
Bakteriální a levurocidní účinnost standardní metody DGHM pro testování procesů chemické 

dezinfekce (2001): test kvantitativní suspense 9.1
Neředěný 15 sekund

Tuberkulózní účinnost standardní metody DGHM pro testování procesů chemické 
dezinfekce (2001): test kvantitativní suspense 9.2

Neředěný 30 sekund

Běžná dezinfekce rukou EN 1500 Neředěný 15 sekund

Dezinfekce rukou na operačním sálu EN 12791 Neředěný 60 sekund

Účinek proti virům:

Účinek proti známým virům včetně HBV, HCV, 
HIV, herpes, chřipka, včetně H5N1

Pokyny DVV/RKI s kontaminací
BVDV & vaccinia

Neředěný 15 sekund

Rotavirus pokyny DVV/RKI Neředěný 60 sekund

FCV (Norovirus) pokyny DVV/RKI Neředěný 5 minut

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Biocidní produkt podle evropské klasifikace 
EC/528/2012 článek 72:
Používejte dezinfekci bezpečně. Vždy přečtěte etiketu 
a informaci o produktu před použitím (včetně informací 
v bezpečnostních pokynech).
Zde najdete informace o bezpečnosti práce, skladování 
a likvidaci. 

USKLADNĚNÍ:
Uchovávejte při teplotách mezi 5 a 25 °C

SLOŽENÍ:
100 g decosept® HA contain:
44.7 g propan-2-ol
21.9 g propan-1-ol
0.1 g benzyl-C12-16-alkyl dimethyl ammonium chloride

ZNALECKÝ POSUDEK:
decoseptHA byl rozsáhle zkoumán v souladu s metodami DHGM a standardy 
EN/ISO s ohledem na jeho účinnost stejně jako snášenlivost pokožkou. 
Znalecké posudky jsou dostupné na vyžádání. 

BALENÍ
Obaly, pečetě a etikety jsou vyrobeny z recyklovatelného polyethilenu.

Nástěnné i stojací dávkovače jsou k dispozici, prosím vyžádejte si příslušné 
dokumenty.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE
Před použitím produktu si prosím přečtěte návod 
k použití a příslušné bezpečnostní pokyny

Profitujte z našeho know-how! Kontaktujte nás pro 
další informace týkající se vašich dalších požadavků. 


