
OROMED® Liquid 
  

Dezinfectant pentru maini cu efect complet virucid ce conţine 
vitamine, substanţe hidratante/emoliente anti-îmbătrânire a pielii.  

 

Descrierea produsului 

OROMED® Liquid este un produs pe baza de alcool cu un larg spectru antimicrobian pentu dezinfectia igienica  

si chirurgicala a mainilor si antebratelor. Formula limpede, nelipicioasă şi care nu lasă urme este plăcută la 

utilizare, se usucă repede şi lasă pe mâini o senzaţie de catifelare.  OROMED® Liquid conţine un sistem unic de 

protecţie a pielii format din substanţe hidratante, emoliente, vitamine şi compuşi pentru calmarea pielii  protejând 

şi cele mai sensibile mâini de efectele dezinfecţiei frecvente. OROMED® Liquid oferă protecţie pentru uscarea şi 

iritarea pielii. Conţinutul ridicat de antioxidanţi şi substanţe anti-îmbătrânire neutralizează radicalii liberi dăunători 

pielii ce provoacă îmbătrânirea prematură a acesteia. OROMED® Liquid nu conţine substanţe biocide, parfumuri 

şi coloranţi.   

 

Domeniul de utilizare: Igiena umană 

 

Aria de aplicare: 

Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor prin frecare in domeniul 

medical, medicina dentară, colectivități (azile, sali fitness, magazine) 

institutii, industria farmaceutică, saloane înfrumusețare/cosmetica, 

restaurante, hoteluri, transporturi, inclusiv cel aerian. 

 

Utilizare: 
Pentru dezinfectia igienica a mainilor, aplicati pe mainile uscate, prin frecare, 3 ml de solutie nediluata 

pentru 30 secunde. Urmati tehnica de aplicare prin frecare  pentru dezinfectia igienica a mainilor in 

conformitate cu standardul EN 1500.  Pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor, aplicati pe mainile si antebratele 

uscate, prin frecare, cel putin   2 x 3 ml de solutie nediluată pentru 2 x 45 secunde. Urmati tehnica de 

aplicare prin frecare pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor conform standardului  EN 12791. Pastrati mainile 
umede in timpul intregii perioade de aplicare.   



 Spectru de actiune/Timpi de expunere pentru unitati sanitare 

Bactericid – SR EN 13727:2015 (conditii murdarie) 10 secunde 

Bactericid – SR EN 13727:2012+A2:2015 (conditii murdarie) 10 secunde 

Bactericid – SR EN 1500 - 3 ml 30 secunde 

Bactericid – SR EN 12791 - 2x3 ml 2x45 secunde 

Levuricid – SR EN 13624:2013 (conditii murdarie) 10 secunde 

Virusuri cu înveliş, BVDV, HBV, HCV, HIV, Vaccinia, MRSA 15 secunde 

Coronavirus 15 secunde 

Virusul Gripal A 15 secunde 

Virusul Herpes 15 secunde  

Virusuri fără înveliş 60 secunde 

Poliovirus 60 secunde 

Adenovirus  30 secunde 

Norovirus  30 secunde 

Tuberculocid – SR EN 14348 15 secunde 

Micobactericid – SR EN 14348 15 secunde 

In conformitate cu normele EN 1500, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 şi directivele 

RKI/DVV.  

Spectru de actiune/Timpi de expunere pentru altele decat in 

unitati sanitare 

Bactericid – SR EN 13727:2015 (conditii murdarie) 10 secunde 

Bactericid – SR EN 13727:2012+A2:2015 (conditii murdarie) 10 secunde 

Bactericid – SR EN 1500 - 3 ml 30 secunde 

Bactericid – SR EN 12791 - 2x3 ml 2x45 secunde 

Levuricid – SR EN 13624:2013 (conditii murdarie) 10 secunde 

Virusuri cu înveliş, BVDV, HBV, HCV, HIV, Vaccinia, MRSA 15 secunde 

Coronavirus 15 secunde 

Virusul Gripal A 15 secunde 

Virusul Herpes 15 secunde  

Virusuri fără înveliş 60 secunde 

Poliovirus 60 secunde 

Adenovirus  30 secunde 

Norovirus  30 secunde 

Tuberculocid – SR EN 14348 15 secunde 

Micobactericid – SR EN 14348 15 secunde 

In conformitate cu normele EN 1500, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 şi directivele 

RKI/DVV.  

 



Beneficiile dumneavoastra 

 Fără coloranţi şi parfum  

Formula ce nu conţine coloranţi şi parfum reduce în mod semnificativ riscul de alergii. 

 Compatibilitate excelenta cu pielea  

Dezinfectantul de mâini conţine substanţe hidratante pentru a îngrijorea şi hidratarea pielii 

 Contine substanţe anti-îmbătrânire 

Dezinfectantul de mâini conţine substanţe anti-îmbătrânire, hidratante, emoliente, agenţi de protecţie a pielii, 

vitamine şi agenţi de netezire pentru protecţia maximă a pielii.  

 In conformitate cu standardele europene privind igiena mainilor  

Dezinfectantul pentru maini satisfice cele mai noi cerinte ale standardelor europene pentru dezinfectia mainilor, 

EN 1500 si EN 12791.  

 

Compatibilitate  

 

Compatibilitatea cu materialele 

Polietilenă Compatibil.  

Polipropilenă Compatibil.  

Mănusi latex Compatibil.  

Mănuşi nitril                                                      Compatibil 

Fontă Compatibil.  

Aluminiu                                                       Compatibil  

 

 

Compozitie la 100 g 
 
52,8 g etanol,  
19.0 g 1-propanol,  
2,8 g isopropanol, 
substanţe hidratante, emoliente, acetat de vitamina E, pantenol, bisabolol. 

 

 

Pericol: 

  

H225 Lichid şi vapori  foarte inflamabili. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336 Poate provoca somnolenţă 

sau ameţeală. P210 A se păstra departe de surse de căldură/suprafete incinse, scântei/flăcări deschise sau alte 

surse de aprindere. – Fumatul interzis. P233 Păstraţi recipientul închis etanş. P261 Evitaţi să inspirati 

praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. P280 Purtaţi echipament de protecţie a ochilor şi a feţei. 

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi 

lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.           

P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul respectând reglementările în vigoare. 

 

 



Proprietatile produsului  

 

Proprietati fizice si chimice 

Stare fizica: limpede, lichid care nu este vascos 

Culoare: incolor 

Parfum: alcoolic 

Valoare pH: Neutru 
Valabilitate: 36 luni 

 Mod de ambalare 

OROMED®  Liquid 

Flacon 500 ml prevazut cu dispenser  

Flacon 1 litru pentru incarcare dispenser myArtisto 

Flacon 1 litru  tip EURO 

Canistra 5 litri 

 

 


