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Promanum Pure är ett etanolbaserat handdesinfektionsmedel som används för att avdöda 
sjukdomsalstrande mikroorganismer. Promanum Pure är effektiv mot bakterier, svamp och 
olika typer av virus såsom höljeförsedda virus, HBV, HCV, HIV och icke höljeförsedda som 
till exempel Rota- och Norovirus. Produkten ger fullt virusidalt skydd. Lämpliga 
användningsområden är bl a hälso- och sjukvård, veterinärkliniker, livsmedelhantering och 
barnomsorg 
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Hur använder jag Promanum Pure? 
Om du är synligt smutsig om händerna, tvätta 
dem med tvål och vatten. Se till att händerna 
är rena och torra. Gnid en in tillräcklig mängd 
lösning, (minst två pumptryck, (ett pumptryck 
är ca 2ml) och se till att huden är fuktig under 
hela verkningstiden. Fortsätt gnid tills du är 
torr. Var uppmärksam på att vara extra 
omsorgsful med fingertoppar och tumgrepp.   
 
Vad innehåller Promanum Pure? 
Produkten innehåller ca 83% viktprocent 
alkohol, där huvudsubstansen är etanol. Den 
andra substansen är isopropanol. För att inte 
huden skall torka ut innehåller Promanum pure 
flera olika mjukgörande substanser. 
 
Vilka EN standarder uppfyller Promanum 
Pure? 
Produkten uppfyller europeiska normerna för 
desinfektionsmedel EN1500, EN12791, 
EN13727, EN13624, EN14348, EN14476 
 
Hur förvarar jag Promanum Pure? 
Produkten skall förvaras i rumstemperatur och i 
originalflaskan som den levereras i. Promanum 
pure är brukbar i enlighet med 
datummärkningen på flaskan. 

Miljö 
B.Braun Medical AB tillverkar alla sina produkter 
miljövänligt och uppfyller miljödirektiv. 
Förpackningen är återvinningsbar som hårplast då 
den är tom, efter att metallfjädern som sitter inne i 
pumpen avlägsnats. Avlägsna fjädern genom att 
bryta av pumpnacken. Följ alltid lokala föreskrifter 
gällande avfallshantering. Vid förbränning avges 
inga skadliga ämnen. För mer information om 
hantering se säkerhetsdatablad.  
 
Tillbehör 
B.Braun Medical AB har tillsammans med 
sjukvården tagit fram små, individuella 
förpackningar på 100ml. Denna förpackning är 
avsedd att bära med sig, t ex i fickan. För att 
förpackningen skall kunna fästas, finns två olika 
typer av klips som fästs på snäpplocket .   

Artikel- 
nummer 

Volym  

Flaska med snäpplock 19682 100 ml 

Flaska med pump 19683 600 ml 

Flaska med snäpplock 19715 1000 ml 

Krokodilklips (tillbehör) 3908191 

Plastklips (tillbehör)  3908188 
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