
Spirigel® complete 
Nowa generacja alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk

HIGIENA RĄK



Całkowita pewność
Nowa generacja alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk

Spirigel® complete to preparat o pełnym spektrum wirusobójczym, zapewniającym 
najwyższy poziom ochrony w  szpitalu, począwszy od oddziału po salę operacyjną. 
Odpowiedni także do stosowania w  obszarach wysokiego ryzyka i  w  sytuacjach 
zagrożenia epidemią.

Spirigel® complete ma udowodnione działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżobójcze 
i  wirusobójcze w  krótkim czasie działania. Jest szczególnie polecany do stosowania 
w środowisku ochrony zdrowia.

WYNIKI BADAń MIKROBIOLOGICZNYCH

tYP BADANIA PROCEDURA CZAS DZIAŁANIA

Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 30 sek

Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 3 min.

Bakteriobójczy EN 13727 15 sek.

Drożdżobójczy EN 13624 15 sek.

Bójczy wobec prątków gruźlicy EN 14348 15 sek.

Aktywny wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV) zgodnie 

z RKI (Instytut Roberta Kocha)
30 sek.

Wirusobójczy (Polio, Adeno) EN 14476 2 min.

Skuteczność w stosunku do Norowirusów (Norowirus mysi) EN 14476 15 sek.

Skuteczność w stosunku do Rotawirusów EN 14476 15 sek.

Zaawansowana formuła Spirigel® complete  
jest bardziej przyjazna dla skóry przez to 
chętniej stosowana przez użytkowników.



Wyjątkowo przyjazny dla skóry
W pełni akceptowany przez użytkowników

Rozumiemy, że tolerancja preparatu przez skórę jest istotnym czynnikiem poprawiającym 
higienę rąk, dlatego Spirigel® complete zawiera aloes, pantenol i glicerynę, aby utrzymać 
skórę rąk w doskonałej kondycji.

Wyniki dowodzą, że pod 
kątem kryteriów tolerancji 
przez skórę Spirigel® 
complete wszechstronnie 
przewyższa standardowe 
formuły preparatów do 
dezynfekcji rąk.

Przed wprowadzeniem na rynek Spirigel® complete przeszedł liczne badania w warunkach 
praktycznych, porównujące go z innymi produktami żelowymi o tradycyjnej formule.

Poniższy wykres prezentuje, jaki udział procentowy (%) uczestników badania oceniło  
Spirigel® complete jako lepszy (w porównaniu ze standardowym żelem) wobec poniższych 
kryteriów użyteczności:

WYNIKI tEStU SPIRIGEL® COMPLEtE

  Dużo lepszy  
lub lepszy

 Bez różnicy  Gorszy  Dużo gorszy  Nie dotyczy

SKALA OCENY

100%

Odczucie na skórze podczas aplikacji 100%
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Odczucie na skórze po częstym użyciu

Lepkość

Właściwości nawilżające

Przyjazny dla skóry



HIGIENA RĄK

Całkowicie innowacyjny
Całkowite bezpieczeństwoUlepszona formuła, wygodne dozowanie

WŁAŚCIWOŚCI

  Pełne działanie wirusobójcze, krótki czas 
działania

 Odpowiedni do higienicznej 
i chirurgicznej dezynfekcji rąk

 formuła o niższej lepkości

 Innowacyjna pompka SpiriPump 
dostosowana do dozowania żelu

 Zawiera składniki chroniące skórę: aloes, 
pantenol i glicerynę

 Szeroki wybór opakowań i możliwości 
dozowania

KORZYŚCIS

 Kompletna ochrona dla całego personelu

 Jeden produkt dla całego szpitala

 Bez narastających pozostałości

 Wygodny dozownik zapobiega kapaniu, 
rozpryskiwaniu i zatykaniu

  Doskonała tolerancja przez skórę 
zachęca do częstego stosowania

 Dzięki różnorodności opakowań  - łatwo 
dostępny we wszystkich miejscach 
stosowania

“ Podczas testów 82%
użytkowników stwierdziło,
że SpiriPump jest lepsza od 
dotychczas stosowanego 
dozownika - zapobiega 
gromadzeniu się produktu 
i zatykaniu pompki przy 
dozowaniu.”

1  Górna kulka zapobiega zatykaniu

2  Krótki zbiornik na preparat zapobiega kapaniu

3  Zabepieczająca obręcz zapobiega rozpryskiwaniu

Spirigel® complete dzięki formule żelu o obniżonej lepkości redukuje gromadzenie 
się produktu, które może powodować zatykanie pompki, jednocześnie utrzymując 
przewagę żelu nad płynem:

 Redukcja wyciekania żelu

 Brak kapania z dozowników redukuje ryzyko poślizgnięć

 Łatwość stosowania i lepsze efekty

NOWA POMPKA SPIRIPUMP

W trosce o komfort użytkowników opracowaliśmy unikalną pompkę SpiriPump, specjalnie 

przeznaczoną do dozowania preparatu w postaci alkoholowego żelu.
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HAND HYGIENE

Silonda®

Silonda® lipid
 

Emulsje do pielęgnacji rąk i ciała

Chronią skórę i utrzymują jej odpowiednie 
nawilżenie

   Wysokiej jakości emulsje: nawilżająca 
oraz natłuszczająca

  Doskonale się wchłaniają

  Idealne do pielęgnacji skóry rąk po 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji

Seraman® medical
Seraman® sensitive

 

Delikatne mycie rąk i ciała

Preparaty łagodne dla skóry 

 Delikatnie myją i pielęgnują skórę

  Idealne przy częstym zastosowaniu oraz 
dla skóry wrażliwej

  Utrzymują pH skóry w równowadze 
i zapobiegają jej wysuszaniu

Pełna ochrona
Produkty do higieny rąk

HIGIENA RĄK

Spirigel® complete jest jednym z produktów naszego systemu higieny rąk, który został 

stworzony ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników służby zdrowia, gdzie 

kluczowa jest dobra tolerancja preparatu przez skórę. W naszej palecie produktów znajdują 

się również preparaty do mycia rąk - skuteczne i jednocześnie delikatne dla skóry - oraz 

emulsje do pielęgnacji, pomocne w utrzymaniu odpowiedniego nawilżenia i dobrej kondycji 

skóry rąk.

MYCIE PIELĘGNACJA

SZKOLENIA I WSPARCIE

W trosce o bezpieczeństwo personelu 
medycznego i pacjentów oraz aby zachęcić 
do stosowania produktów do dezynfekcji 
rąk, firma Ecolab opracowała szeroką 
gamę materiałów szkoleniowych dla 
personelu medycznego, m.in.: prezentację 
multimedialną „Akcja czyste ręce”, plansze, 
naklejki itd.

Dysponujemy pełną ofertą dozowników 
i pomocy aplikacyjnych, aby umożliwić 
łatwe stosowanie produktów do dezynfekcji 
rąk we wszystkich miejscach ich 
użytkowania.

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji dotyczących możliwych szkoleń 
i materiałów wspierających prosimy 
o kontakt z przedstawicielem Ecolab działu 
Healthcare.

www.ecolab.pl
www.akcjaczysterece.pl
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OPIS
OPAKOWANIE 

JEDNOSTKOWE
OPAKOWANIE 

ZBIORCZE
KOD PRODUKTU

1 Spirigel® complete (butelka do Dermados) 500 ml 12 x 500 ml 3057350

2 Spirigel® complete (z pompką SpiriPump) 500 ml 12 x 500 ml 3057370

3 Spirigel® complete (woreczek) 800 ml 6 x 800 ml 3057390

4 Spirigel® complete (butelka kieszkonkowa) 60 ml 24 x 60 ml 3059600

5 Seraman sensitive (woreczek) 800 ml 6 x 800 ml 3029150

6 Uchwyt niebieski (do butelki 500 ml} 1 szt. 20 szt. 10061605

7 Hak na łóżko szpitalne 1 szt. 20 szt. 10061606

8 Dermados dozownik łokciowy (do butelki 500 ml) 1 szt. 1 sz. 10000004

9 Zamykany dozownik na woreczki 800 ml 1 szt. 1 szt. 10004540

10 Wysuwany klips do butelki kieszonkowej 1 szt. 2 x 48 szt. 10008743

11 Automatyczny dozownik bezdotykowy 500 ml 1 szt. 1 szt. 10012743

Dostępne opakowania

SZEROKI WYBóR OPAKOWAń

1 2 9 + 3 4 + 10 5 6 + 7

SKŁAD
100 g produktu zawiera następujące substancje aktywne: 85 g etanolu.
Preparat zawiera także składniki chroniące i pielęgnujące skórę - aloes, pantenol i glicerynę.

Pozwolenie URPLWMiPB nr 4425/11 na obrót produktem biobójczym.

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Proszę przed użyciem zapoznać się z etykietą produktu. 
Wyrzucać tylko puste i zamknięte opakowania. Pozostałości produktu: patrz karta charakterystyki.

W CELU UZYSKANIA SZCZEGóŁOWYCH INfORMACJI PROSIMY O KONtAKt Z PRZEDStAWICIELEM ECOLAB 
DZIAŁU HEALtHCARE LUB Z BIUREM POD NUMEREM tELEfONU: 12 2616 163.

WYTWÓRCA:
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
www.ecolab.pl

8 11

HIGIENA RĄK


