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Az Európai Betegségvédelmi Központ (ECDC) által 2013-ban végzett 
"Többállamos pontprevalencia-felmérés az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzésekről" című tanulmány becslése szerint egy év alatt 3 200 000 IOS-ben 
(Egészségügyi Szervezet fertőzése) szenvedő betegre becsülte európai 
kórházakban.
Az IOS leggyakoribb formái közül az esetek 23% -ában tüdőgyulladást találtak, a 
műtéti terület fertőzései 19% -ig, a húgyúti fertőzések további 19% -ig és a 
központi vénás katéterből származó elemek 11% -ig terjedtek.
Az adatok ijesztővé válnak, ha figyelembe vesszük, hogy Olaszországban évente 
2.600 ember hal meg az antibiotikum-rezisztens baktériumok által generált 
egészségügyi szervezetek (IOS) fertőzéseinek közvetlen okai miatt.
Európában az IOS halálos áldozatainak száma 29.000-re emelkedik, meghaladva 
a közúti balesetek miatti 26.000 halálesetet.
A tanulmány azt is kiszámította, hogy mintegy 75.000 beteg hal meg az Amerikai 
Egyesült Államokban egy év alatt az IOS miatt.
Az Amcli (Olasz Klinikai Mikrobiológusok Szövetsége) szerint ez egy olyan jelenség, 
amelyet kórházakban és ápolási otthonokban kell felvetni, közvetlenül bevonva 
az orvosi és ápolói személyzet szakmai adatait.

Olaszországban minden évben 
mintegy 2000 beteg kerül az 
intenzív, az orvosi és sebészeti 
osztályokra. A legveszélyesebb 
egészségügyi veszélyek közül az 
antibiotikum-rezisztens fertőzések 
közegészségügyi prioritást 
jelentenek, és az ezek leküzdéséhez 
minden rendelkezésre álló 
erőforrást be kell vetni. A kézmosás 
a fő eszköz arra, hogy 
megakadályozzák elterjedésüket 
az egészségügyi létesítményekben.

FERTŐZÉSEK OKOZÓJA
AZ EGÉSZSÉGÜGYI
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A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK VESZÉLYES BAKTERIÁLIS 
TERHELÉSEKET MUTATNAK A FELÜLETEKENIMMAGINI DEI BATTERI ISOLATI SULLE DIVERSE SUPERFICI

Sul mouse Sulla maniglia Sulla macchina ultrasuoni 

Sul cellulare Sulle mani 

Trovati 5 tipi di batteri. Uno dei quali, il 
Bacillus può causare diarrea e vomito. 

Trovate varie specie di staffilococco. 
Possono causare infezioni serie come 
la polmonite. 

Trovati 3 tipi di batteri. Uno di questi, lo 
streptococco è responsabile di vari tipi 
di infezioni, comprese le tonsilliti.  

Trovati 4 tipi di batteri. Trovata muffa e 3 diversi tipi di batteri. 
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     Az EGÉREN penészt és 3 különböző 
          típusú baktériumot találtak

           A FOGANTYÚN 3 féle
    baktériumot találtak. Az egyik
     ilyen streptococcus felelős a
    különböző típusú fertőzésekért,
 beleértve a mandulagyulladásért is

         A MOBILTELEFONON különböző  
staffilococcus fajok találhatók meg. Súlyos
    fertőzéseket, például tüdőgyulladást

okozhatnak.

    A TENYÉRBEN megtalálható 5
típusú baktérium. Az egyik bacillus
  hasmenést és hányást okozhat.

       Az ULTRAHANG GÉPEN 4
      típusú baktériumot találtak
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A PRIMAGEL PLUS egy átlátszó bőrgyógyászatilag tesztelt 
fertőtlenítőgél. P.M.C. termék (Sebészeti Orvosi Elnökség) 
azonnali kézhigiéniához; bakteriális hatása biztosítja a 
vírusok és baktériumok elleni biztonságos fertőtlenítést, 
amely könnyen továbbítható az emberekkel és tárgyakkal 
való érintkezés útján.

Hatékonyságát már megerősítette számos tanúsítvány:

• EN 13727:2012 Bactericid:
A2:2015 teszt: 30 másodperc

• EN 13624:2013 Fungicid:
Szuszpenziós teszt: 60 másodperc

• EN 14348:2005 Tuberkulocid: 
teszt: 30 másodperc

• EN 14476: 2013 + A1: 2015 Virucid: 
teszt: 120 másodperc

• Jóváhagyott HIGIÉNIAI KÉZFERTŐTLENÍTŐ EN 500:2013
Adagolás 2 alkalommal, 3 ml-enként, mindkét alkalommal 30 
másodpercig hatni hagyni
• Sebészeti kézfertőtlenítés EN 12791:2016 + A1:2017
Adagolás 2 alkalommal, 3 ml-enként, mindkét alkalommal 90 
másodpercig hatni hagyni

A Primagel Plus EN-12791 számának, valamint a 
sebészeti kézfertőtlenítés jóváhagyása miatt ez a 
termék az Egészségügyi Világszervezet 
irányelveinek megfelelően használható a műtőben. 
Gyorsan megszárad, frissé és puhává téve a kezet, 
nem hagyva rajta olajos és ragacsos érzést.
Bárhol is van, bármilyen helyzetben, csak néhány 
másodpercet vesz igénybe a kéz biztonságos 
fertőtlenítése. A stabilitási tesztek biztosítják, hogy 36 
hónap elteltével ne legyenek szignifikáns eltérések 
a szokásos kémiai és fizikai tulajdonságok 
szempontjából.

PRIMAGEL PLUS
A megoldás az orvosi, sebészeti kézfertőtlenításre

AZ ALLEGRINI
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• Kapacitás: 1000 ml
• Üzemmód: elemes elektronika
• Teljesítmény: AA-s elem
• Adagolási rendszer: automatikus fotocellával

ELÉRHETŐ FORMÁTUMOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

 500ml-es flakon

50ml-es tubusos flakon

Állványos adagoló a primagel plus 
elektronikus forgalmazásához

5L-es kanna
(utántöltő adagoló)

500 ml-es kiszereléshez fali 
adagoló
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HOGYAN KELL VÉGREHAJTANI A 
KÉZFERTŐTLENÍTÉST A PRIMAGEL 
PLUS GÉLLEL

A KÉT TENYERÉT 
FELVÁLLTVA 
EGYMÁSBA 
CSÚSZTATVA, 
FERTŐTLENÍTSE 
AZ UJJAK 
KÖZÖTTI 
RÉSZEKET

A BAL 
HÜVELYKUJJ 
ELFORGATÁSA 
SZOROSAN A 
JOBB 
TENYÉRBEN, ÉS 
FORDÍTVA

NYOMJON EGY 
ADAGNYIT A 
TENYERÉBE, MINDEN 
KISZERELÉS ESETÉBEN

MAJD 
VÉGEZZE EL 
UGYANEZT A 
MOZDULATOT, 
SZEMBE 
ÁLLÍTVA A KÉT 
TENYERÉT

VÉGEZZEN 
KÖRKÖRÖS 
MOZDULATOK
AT A KÉPEN 
LÁTHATÓ 
MÓDON, ODA-
VISSZA, JOBB 
KÉZZEL, 
ÖSSZENYOMVA 
A BAL 
TENYÉRBEN, ÉS 
FORDÍTVA

DÖRZSÖLJE ÖSSZE 
KÉT TENYERÉT 

MAJD 
KULCSOLJA 
ÖSSZE A KÉPEN 
LÁTHATÓ 
MÓDON A 
KÉZFEJEIT, 
MAJD A 
NYILAK 
IRÁNYÁBA 
VÉGEZZE EL A 
MOZDULATOT

HA 
MEGSZÁRADT, A 
KEZE 
FERTŐTLENÍTÉSE 
SIKERESEN 
MEGTÖRTÉNT.
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számoljon el 30 
másodpercig, 
míg elvégzi a 
kézfertőtlenítést
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AZ ALLEGRINI ELKÖTELEZETTSÉGE 
A KÉZHIGIÉNIA IRÁNT
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A kézhigiénia kérdését gyakran félreértik. 
Talán nem mindenki tudja, hogy átlagosan 
150 különböző baktériumfaj boldogul a 
kezén, és hogy tisztán tartani őket, nem 
csak fontos, hanem létfontosságú is.
Pontosan azért, mert a kezek gyakran 
érintkeznek a szájjal, ezek egy egyszerű 
jármű a vírus és a bakteriális fertőzések 
továbbítására arra a pontra, hogy a 
Globális Kézmosás napja, a világnap, 
amelya megelőzésre szolgál a rossz 
kézhigiénia miatt.  

Az Egészségügyi Világszervezet által 
támogatott rendezvényt minden évben 
október 15-én tartják, hogy felhívják a 
figyelmet a kézhigiénia fontosságára 
minden ágazatban, a vendéglátástól az 
egészségügyi ellátásig.
Ebben az értelemben, az Allegrini elősegíti 
a kultúra terjedését a tiszta és higiéniai 
részvétel révén a tudatosság kampányok és 
a projektek megvalósítása a helyi 
iskolákban.

#MentsenÉleteketFertőtlenítseKezeit
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TO P  C L E A N  S O LU T I O N S

g
en

na
io

 2
0

20




