
 

Produktový list [PDS] 

 

Přípravek, který umí víc než jen mytí rukou.                          
Připraven k okamžitému použití. 

 

 

 
 
Vlastnosti produktu 

• Bez alkoholu, fenolů, aldehydů a 

              kvartérních amoniových solí 

• Dermatologicky testováno - 

„velmi dobré“ 

• Vynikající účinnost čištění i bez 

vody 

• Plně biokompatibilní 

• Virucidní účinek podle EN 14476 
 

 

 

 

Oblasti využití 

• Osobní ochrana 

• Bezpečnost při cestování 

• Zabezpečení mobility 

• Zdravotnictví, ošetřovatelství 

• Veřejný život 

• Pracovní lékařství 

• Spotřebitelský maloobchod 

Oblast použití 

Kosmetický přípravek multiGREEEN® hygiene handwash pro jemné hygienické čištění rukou i na cestách. Pro 

dokonalejší hygienu rukou, zejména v kritických prostředích, například v institucionálních zařízeních s vysokými 

požadavky na hygienu. Jsou to hotely, školky, školy a pečovatelská zařízení. K dispozici v 50 ml lahvičce s kapátkem  

(na obrázku vpravo) nebo ve 100 ml  lahvičce s napěňovačem vhodným  při cestování, např. po kontaktu rukou s 

klikami dveří. Dodává se i v 500 ml lahvi, která slouží pro doplňování menších obalů. 

Hygiena rukou je důležitým aspektem každodenního života, který přispívá k osobní pohodě a k předcházení infekcím. 

multiGREEEN® hygiene handwash je kosmetický přípravek pro jemné, hygienické a pečlivé mytí rukou a čištění pleti 

s deodoračním a antimikrobiálním účinkem. 

Použití našich kosmetických prostředků na mytí rukou multiGREEEN® vykazuje lepší výsledky než běžné mýdlové 

výrobky. Pro potvrzení účinnosti byl přípravek multiGREEEN®  hygiene handwash testován na hygienické mytí rukou 

nezávislými akreditovanými instituty. Testy byly provedeny v souladu se současným stavem vědy podle EN1499 a 

současně podle evropské normy EN 14476 pro plnou virucidní účinnost - nezapouzdřené a zapouzdřené viry, jako je 

murineNoroV (MNV), chřipka A / B, EbolaV a CoronaV, které představují celosvětovou mikrobiální zátěž.  

multiGREEEN® hygiene handwash se aplikuje neředěný, má virucidní účinnost > log410 za> 30 sekund. 

multiGREEEN® hygiene handwash splňuje požadavky Evropských standardů a na rozdíl od jiných mýdel, eliminuje 

99,99% všech bakterií během čištění rukou. 

 

 



multiGREEEN® hygiene handwash při hygienickém čištění kůže a rukou je v souladu s EN 1276 pro baktericidní 

účinnost. multiGREEEN® hygiene handwash vyplňuje mezeru v hygieně a nabízí výrazné zvýšení v hygieny a 

profylaxe infekcí při mytí rukou.  multiGREEEN® hygiene handwash splňuje požadavky nařízení ES 1223/2009 pro 

kosmetické výrobky.  

multiGREEEN® hygiene handwash neobsahuje alkoholy ani kvartérní amoniové sloučeniny. Kombinace éterických 

olejů a jemných povrchově aktivních látek šetrná k pokožce se dokonale hodí pro pravidelné hygienické čištění 

rukou a pokožky. 

Aplikace 
Během 60 vteřin vtírejte do pokožky rukou 5 – 6 dávek multiGREEEN® hygiene handwash dokud se dezinfekce úplně 

nevstřebá. multiGREEEN® hygiene handwash byl dermatologicky testován s výsledkem „velmi dobře“ (Dermatest). 
 

Spektrum účinnosti 
multiGREEEN® hygiene handwash je jemný prostředek pro hygienické čištění rukou a neobsahuje žádné alkoholy, 

QAC, peroxidy, formaldehydy, fenoly a je neškodný pro životní prostředí. Působí antimikrobiálně. 

 

Označování v souladu 
s nařízeními o 
nebezpečných látkách 

Nevyžaduje se 

Složení voda, laureth sulfát sodný, lauryl sulfát sodný, kyselina citronová, kokosové glykosidy, 

glyceryl oleát, olej z loupaných citronů, limonen, benzoát sodný, olej z listů Eukalyptus 

Globulus, síran měďnatý, kyselina mléčná, sorban draselný, citral, tokoferol, 

hydrogenované citráty palmglyceridů. 

Expertizy • Dr. med. Werner Voss, Dermatest GmbH, Münster 

• Dipl.-Bio. T. Koburger, Hygiene Nord GmbH, Greifswald 

• Dr.Brill & Partner / Dr. Steinmann, Bremen 

Výpis/licence/registrace Portál oznámení kosmetických výrobků CPNP č. 1984572 

Chemicko-fyzikální 
vlastnosti 

• Vzhled hotového roztoku: světle žlutá, čirá až zakalená kapalina a bílá pěna 

• hodnota pH 2,9 +/- 0,25 

Dodávané balení Jednotlivě balené  

• 50 ml lahvičky s kapátkem  

• 150 ml lahvičky s pěnovým dávkovačem 

• 500 ml lahve na doplňování 

• 5 litrový kanystr 

  
Údaje pro objednávku 

 
Supplier: ulti med Products (Deutschland) GmbH 

Reeshoop 1 • D-22926 Ahrensburg | Germany 
QA acc. to EN ISO 13485:2016 and CE-marked by TÜV SÜD 0123                                                                              

Tel.: +49 4102 8009-0 
info@ultimed.de 
© 2020_HH_GB_B 
Made in Germany 

Pro více informací kontaktujte obchodní 

zástupce: 

Čechy - Ing. Kryl:             777 929 604 
              Ing. Ernestová:  777 477 308  
Morava – Ing. Žůrová:     777 929 623 

Objednávky vyřizuje: 

JK-Trading s.r.o, Křivatcová 421/5, 
155 21 Praha 5-Zličín 

tel.: 257 220 760 
email:  praha@jktrading.cz 


