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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuSağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuSağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Biyosidal Ürün ruhsatlıdırBiyosidal Ürün ruhsatlıdırBiyosidal Ürün ruhsatlıdır...
CE belgelidir.CE belgelidir.CE belgelidir.

Aktif madde (%75 alkol): %70w/w etil alkol, %5w/wAktif madde (%75 alkol): %70w/w etil alkol, %5w/wAktif madde (%75 alkol): %70w/w etil alkol, %5w/w
propan-2-Olpropan-2-Olpropan-2-Ol   
Yardımcı maddeler: Deionize su, yumuşatıcıYardımcı maddeler: Deionize su, yumuşatıcıYardımcı maddeler: Deionize su, yumuşatıcı   

Bakterisidal, fungusidal ve virüsidal etkilidir.Bakterisidal, fungusidal ve virüsidal etkilidir.Bakterisidal, fungusidal ve virüsidal etkilidir.
Etkinliği uluslararası akredite laboratuvarlarda test edilmişEtkinliği uluslararası akredite laboratuvarlarda test edilmişEtkinliği uluslararası akredite laboratuvarlarda test edilmiş
ve onaylanmıştır.ve onaylanmıştır.ve onaylanmıştır.

Alkomed GERMSOL El ve Cilt DezenfektanlarıAlkomed GERMSOL El ve Cilt DezenfektanlarıAlkomed GERMSOL El ve Cilt Dezenfektanları

İçerikİçerikİçerik

Mikrobiyolojik AktiviteMikrobiyolojik AktiviteMikrobiyolojik Aktivite

%99.9 virüs, bakteri ve mantarlara karşı koruma sağlar%99.9 virüs, bakteri ve mantarlara karşı koruma sağlar%99.9 virüs, bakteri ve mantarlara karşı koruma sağlar...
Etkisi hızlı başlar ve uzun sürer.Etkisi hızlı başlar ve uzun sürer.Etkisi hızlı başlar ve uzun sürer.
Kokusu karakteristik dezenfektan kokusu olup, içinde herhangi birKokusu karakteristik dezenfektan kokusu olup, içinde herhangi birKokusu karakteristik dezenfektan kokusu olup, içinde herhangi bir
esans kullanılmamıştır.esans kullanılmamıştır.esans kullanılmamıştır.
Dermatolojik olarak test edilmiştir. Cildi tahriş etmez.Dermatolojik olarak test edilmiştir. Cildi tahriş etmez.Dermatolojik olarak test edilmiştir. Cildi tahriş etmez.
OECD TG439 test standardının direktifi doğrultusunda yapılan deneyOECD TG439 test standardının direktifi doğrultusunda yapılan deneyOECD TG439 test standardının direktifi doğrultusunda yapılan deney
sonuçlarına göre irritant (tahriş edici) olmadığı belirlenmiştir.sonuçlarına göre irritant (tahriş edici) olmadığı belirlenmiştir.sonuçlarına göre irritant (tahriş edici) olmadığı belirlenmiştir.
Sıvı formda olup, kullanıma hazırdır.Sıvı formda olup, kullanıma hazırdır.Sıvı formda olup, kullanıma hazırdır.

Ürün ÖzellikleriÜrün ÖzellikleriÜrün Özellikleri

Okullar, toplu taşıma alanları, otel, kafe, restoran, ofis veOkullar, toplu taşıma alanları, otel, kafe, restoran, ofis veOkullar, toplu taşıma alanları, otel, kafe, restoran, ofis ve
benzeri tüm kalabalık ortamlarda, yüksek riskli alanlardabenzeri tüm kalabalık ortamlarda, yüksek riskli alanlardabenzeri tüm kalabalık ortamlarda, yüksek riskli alanlarda
hijyen gerektiren el ve cilt dezenfeksiyonu için kullanılır.hijyen gerektiren el ve cilt dezenfeksiyonu için kullanılır.hijyen gerektiren el ve cilt dezenfeksiyonu için kullanılır.

Alkomed GERMSOL El ve Cilt Dezenfektanı en az 3 ml alınarakAlkomed GERMSOL El ve Cilt Dezenfektanı en az 3 ml alınarakAlkomed GERMSOL El ve Cilt Dezenfektanı en az 3 ml alınarak
eller ovuşturulur, kuruyuncaya kadar beklenireller ovuşturulur, kuruyuncaya kadar beklenireller ovuşturulur, kuruyuncaya kadar beklenir...
Dokunduğunuz yer ve eşyadan şüpheye düştüğünüz andaDokunduğunuz yer ve eşyadan şüpheye düştüğünüz andaDokunduğunuz yer ve eşyadan şüpheye düştüğünüz anda
tekrar kullanabilirsiniz.tekrar kullanabilirsiniz.tekrar kullanabilirsiniz.

Kullanım AlanlarıKullanım AlanlarıKullanım Alanları

Kullanım ŞekliKullanım ŞekliKullanım Şekli



Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşları ve eczaneler içinSağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşları ve eczaneler içinSağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşları ve eczaneler için
ambalajlanır.ambalajlanır.ambalajlanır.
Denatüre edilmemiştir.Denatüre edilmemiştir.Denatüre edilmemiştir.
Tarımsal kökenlidirTarımsal kökenlidirTarımsal kökenlidir...

Etil alkol toptan satış belgesine haiz satıcılar,Etil alkol toptan satış belgesine haiz satıcılar,Etil alkol toptan satış belgesine haiz satıcılar,
Etil alkol ve metanol toptan satış belgesine haiz satıcılar veEtil alkol ve metanol toptan satış belgesine haiz satıcılar veEtil alkol ve metanol toptan satış belgesine haiz satıcılar ve
Ecza depoları tarafından gerçekleştirilirEcza depoları tarafından gerçekleştirilirEcza depoları tarafından gerçekleştirilir...

Alkomed Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkol (%96 Min)Alkomed Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkol (%96 Min)Alkomed Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkol (%96 Min)

Piyasaya arzı;Piyasaya arzı;Piyasaya arzı;

Ambalajlı veya dökme olarak kullanımaAmbalajlı veya dökme olarak kullanımaAmbalajlı veya dökme olarak kullanıma
sunulur.sunulur.sunulur.
İlaç ve gıda sanayi kullanımına yönelik olarakİlaç ve gıda sanayi kullanımına yönelik olarakİlaç ve gıda sanayi kullanımına yönelik olarak
dddenatüre edilmemiş etil alkollerdir.enatüre edilmemiş etil alkollerdir.enatüre edilmemiş etil alkollerdir.
Kozmetik, kimya ve diğer üretim sanayininKozmetik, kimya ve diğer üretim sanayininKozmetik, kimya ve diğer üretim sanayinin
kullanımına yönelik olarak denatüre edilmişkullanımına yönelik olarak denatüre edilmişkullanımına yönelik olarak denatüre edilmiş
etil alkollerdiretil alkollerdiretil alkollerdir...
Tarımsal kökenlidirTarımsal kökenlidirTarımsal kökenlidir...

Geçerli kapasite raporu/tahsis belgesi olanGeçerli kapasite raporu/tahsis belgesi olanGeçerli kapasite raporu/tahsis belgesi olan
üretim tesislerinin resmi adreslerine teslimüretim tesislerinin resmi adreslerine teslimüretim tesislerinin resmi adreslerine teslim
edilmek suretiyle gerçekleştiriliredilmek suretiyle gerçekleştiriliredilmek suretiyle gerçekleştirilir...

Alkomed İlaç, Gıda, Kozmetik, Kimya SanayiAlkomed İlaç, Gıda, Kozmetik, Kimya SanayiAlkomed İlaç, Gıda, Kozmetik, Kimya Sanayi
Amaçlı Etil AlkolAmaçlı Etil AlkolAmaçlı Etil Alkol

Piyasaya arzı;Piyasaya arzı;Piyasaya arzı;

Laboratuvar kimyasalı olarak kullanılmak üzere %99.9Laboratuvar kimyasalı olarak kullanılmak üzere %99.9Laboratuvar kimyasalı olarak kullanılmak üzere %99.9
analitik saflıkta hazırlanmıştır.analitik saflıkta hazırlanmıştır.analitik saflıkta hazırlanmıştır.

Etiketi üzerinde kimyasal spesifikasyonları ile yetkiliEtiketi üzerinde kimyasal spesifikasyonları ile yetkiliEtiketi üzerinde kimyasal spesifikasyonları ile yetkili
alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz ediliralkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz ediliralkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilir...

Alkomed Analiz Amaçlı Etil Alkol (%99.9)Alkomed Analiz Amaçlı Etil Alkol (%99.9)Alkomed Analiz Amaçlı Etil Alkol (%99.9)

Piyasaya arzı;Piyasaya arzı;Piyasaya arzı;
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