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Antimikrobiális
Kéz- és Bőrvédő Krém

Hosszan tartó védelem baktériumokkal,
gombákkal és vírusokkal szemben.



Immunetec Antimikrobiális Kéz- és Bőrvédő Krém

Az Immunetec kéz- és bőrvédő krém egyedülálló termék a magyar piacon: a lassú, 

kontrollált ezüstion felszabadulás révén elpusztítja a baktériumok, vírusok és gombák 

99,9%-át, és folyamatos védelmet biztosít a használat után még akkor is, ha újra és újra 

kórokozóknak van kitéve a bőr, hiszen ezek szaporodását megakadályozza.  

Terméktípus:

PT1 (Humán-egészségügy: bőrrel, fejbőrrel érintkező fertőtlenítőszerek)

Antimikrobiális spektrum:

baktérium-, gombaszaporodás-gátló és szelektív vírus (H1N1, Norovírus) inaktiváló hatású

NNK engedélyszám: 24812-2/2020/JIF

Rendelkezik a Nemzeti Népegészségügyi Központ bakteriosztatikus bevizsgálás eredményével 

- KJMI-DDD-12869-2/2018

Klinikai körülmények között tesztelt - CPNP termékreferencia / 2723084

Védelem bárhol, bármikor a család minden tagjának
Legyen szó utazásról, tömegközlekedésről, iskoláról, óvodáról, 
bevásárlásról vagy kórházról, az Immunetec krém “láthatatlan 
kesztyűként” folyamatos védelmet nyújt használójának.

• 4-5 órás antimikrobiális hatás

• Hatékonyabb és gazdaságosabb az alkoholos kézfertőtlenítőknél

• Nem szárítja a bőrt

• Hipoallergén és illatanyagmentes krém, mely nem ragad

• Dermatológiailag tesztelt
    A tesztek kimutatták, hogy még a problémás, allergiára hajlamos bőrt 

     sem irritálta. (No: B 71554/17126/20)

Immunetec Antimikrobiális Kéz- és Bőrvédő Krém - 50 ml
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Hogyan veszi fel a krém a harcot a kórokozókkal szemben?
Más fertőtlenítők elpusztítják a baktériumok 99,9%-át a szerrel való érintkezéskor. Azonban 

ha később újra kontaktusba kerül baktériumokkal, akkor azok újra szaporodni kezdenek. 

Az Immunetec technológia nemcsak elpusztítja a baktériumok 99,9%-át, hanem folyamatos 

védelmet tesz lehetővé a használat után is még akkor is, ha újra és újra bakteriális, vírusos 

vagy gombás szennyezésnek van kitéve a bőr, mivel ezek szaporodását megakadályozza.

Termékeink kifogástalanul megfelelnek egészségügyi intézmények, élelmiszeripari gyártók, 

vendéglátó egységek és szállodák személyi, valamint környezeti higiéniai és tisztasági 

elvárásainak egyaránt.

Minden mikrobiológiai vizsgálat az Industrial Microbiological Services Limited független 

laboratóriumában és a Nemzeti Népegészségügyi Központ Hatósági Osztályán történik az 

antibakteriális hatásfok bizonyítására. 

A tesztek igazolták, hogy az Immunetec technológia 99.9%-os hatásfokkal, 

tartósan csökkenti a kezelt bőr vagy egyéb felületen a baktériumok számát.
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Miért az Immunetec Antimikrobiális Kéz- és Bőrvédő Krém?

Alkoholmentes
Alkohol nélkül fertőtlenít, egy filmréteget képezve a bőrön, így 
akár 4-5 órán keresztül (a következő kézmosásig) véd.

Egyedülálló termék a fertőtlenítők piacán
Ezüst ionnal fertőtlenít, amely elpusztítja a vírusok, baktériumok és 
gombák 99.9%-át anélkül, hogy bejutna a bőrőn át a szervezetbe.

Hipoallergén, illatanyagmentes
A bőr teljes felületén alkalmazható. A bőrt nem szárítja, és 
használata során nem okoz kellemetlen, ragadós érzést. 

Dermatológiailag tesztelt
A problémás, allergiára hajlamos bőrt sem irritálja. Ezüstionnal 
fertőtlenít anélkül, hogy bejutna a bőrön keresztül a szervezetbe.

Versenyképes ár
Költséghatékony megoldás a fertőtlenítők piacán. 

Bizonyított, igazolt eredmények
Letölthető dokumentumok: https://immunetec.eu/informaciok
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Antimikrobiális Textilimpregnáló
Spray

Hosszan tartó védelem baktériumokkal,
gombákkal és vírusokkal szemben.



Immunetec Antimikrobiális Textilimpregnáló Spray 
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Elsősorban textíliákon alkalmazható kiválóan a kellemetlen szagok, valamint a baktériumok, 

gombák és vírusok (pl.: influenza vírus, H1N1, NOROVÍRUS) szaporodásának elkerülése 

érdekében. A textilre való felvitel első pillanatától felveszi a harcot a kórokozókkal szemben, 

elpusztítva azokat és megakadályozva további szaporodásukat. 3-4 mosás után is 

eredményesen fejti ki a hatását.

Immunetec Antimikrobiális Textilimpregnáló Spray - 200 ml

Felhasználási területei

Otthon
• lakástextil (függöny, szőnyeg, 

ülőgarnitúra, ágynemű)
• gyerekszoba
• textiljátékok, plüssök
• konyhai textilek
• ruházat
• nehezen mosható ruhanemű 

(kesztyű, cipő, papucs)

Megfelelőségek

Az aktív hatóanyag megfelel az alábbi, biocidokra vonatkozó előírásoknak:
• Biocidal Products Regulation (BPR) – az Európai Unió termékvizsgáló hatósága
• Environmental Protection Agency (EPA) Amerikai Környezetvédelmi Hivatal

NNK engedélyszám: 48676-2/2020/JIF 

Sport, hobbi
• túrafelszerelések

(túracipő, hálózsák)
• sportruházatok

(edzőcipő, sporttáska, 
edzőruha, box-kesztyű)

• motoros ruházatok
(bukósisak, csizma,
kesztyű, kabát, nadrág)

Egészségügy
• munkaruházat
• rendelőkben elhelyezett játékok
• lábbelik (cipő, papucs)

Nevelési, oktatási intézmények
• bölcsődei ágyneműk, textíliák és plüssjátékok
• óvodai ágyneműk, textíliák és plüssjátékok

Egyéb
• közhasználatban lévő bútorok 

(székek, kanapék)
• tömegközlekedés
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Az Immunetec antimikrobiális textil spray újítást hoz az ipari textilfertőtlenítésben. Az első és 

egyetlen antimikrobiális textil impregnálási eljárás a mosás utáni szennyeződések, 

felületfertőzések csökkentésére.

Hatékony az irodák, tömegközlekedési eszközök és mozitermek szövet felületein is.

Az Immuntec-kel való kezelés fokozza a meglévő tisztítási folyamatok hatékonyságát aktív 

antimikrobiális tulajdonságával, amelynek köszönhetően a kezelt felülettel érintkező 

kórokozók folyamatosan deaktiválódnak, tároláskor és használat közben is.

Egyedülálló és megfizethető fertőtlenítő megoldás

Az impregnálás során egy ezüstvegyület itatja át a textiltermékeket. A vegyület alkotóelemei 

összekapcsolódnak a szövetszálakkal és ezüstionok szabadulnak fel a kórokozók 

inaktiválására és a szagok semlegesítésére.

Az Immuntec antimikrobiális textil spray tartósan, akár hat hónapig folyamatosan 

deaktiválja a baktériumokat, vírusokat és gombákat a kezelt felületen.

Hogyan veszi fel a harcot a spray a kórokozókkal szemben?

Az immunetec 
termékekben található 
ezüstionok a kórokozó 
sejtek felszínéhez 
kötődnek és megrongálják 
azok sejtfalát, amelyek 
ezáltal elszakadnak, ezzel 
utat engedve az 
ezüstionoknak a kórokozó 
sejt belseje felé.

A kórokozó sejt belsejébe már bejutott 
ezüstionok blokkolják a sejtanyagcseréért 
felelős enzimeket, ezzel ellehetetlenítve azok 
energia- és tápanyagellátását. Ezzel 
gyakorlatilag leáll a kórokozó sejt 
anyagcseréje és elpusztul.

Az ezüstionok a kórokozó 
sejt DNS-szálaihoz 
kötődnek, zavart okozva a 
replikációs folyamatban és 
meggátolják a kórokozó 
sejtek további 
szaporodását.
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Ezek neveit az alábbiakban felsoroljuk, a deaktiváláshoz szükséges idővel együtt.

30 mp: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Listeria 
monocytogenes, HIV Type 1 – Strain HTLVIIIB

60 mp: Herpes Simplex Type, VR-733 F(1) Strain Influenza

120 mp: VRE, MRSA, Escherichia coli 0157:H7

10 perc: Trichophyton mentagrophytes (sportoló lába), Influenza A VR-544 Hong Kong Strain, 
Rhinovirus R37 VR-1147, Strain 151-1

Az ezüstion a kórokozók széles spektrumán fejti ki hatását

Tartós antimikrobiális hatásával mosás nélkül is inaktiválja a szövetben lévő baktériumokat, 

vírusokat és gombákat is. Az Immunetec technológia benne marad a szövetekben és valós 

időben vizsgált tartóssága akár 6 hónap is lehet. A legjobb hatás érdekében az impregnáló 

kezelést 6 havonta kell megismételni.

Az Immuntec technológia nem helyettesíti a fertőzésellenőrzési programok meglévő elemeit.

(A kórházakban szokásos textilcsere protokollokat követni kell.)

Mennyi ideig marad hatásos a kezelt szöveteken?

A klór, kvaterner ammóniumvegyületek és peroxid- adalékok rövid távú hatásaival ellentétben 

az Immunetec technológia tartósan hat a szövetben.

Textil használatakor a szövetben maradó Immunetec antimikrobiális szer folyamatosan 

csökkenti a kórokozók szintjét, még órákkal az első érintkezés után is. (S. aureus és C. 

albicans; K. pneumoniae, Vancomycinrezisztens Enterococcus faecalis, E. coli és A. baumannii; 

és Meticillin-rezisztens S. aureus.)

Miben különbözik egyéb fertőtlenítő spray-khez képest?

Ezüstionokból áll, amelyeket nem szabad összekeverni a nano- ezüsttel. Az ezüstionok adják az 

ezüstnek antimikrobiális tulajdonságait. A nano-ezüstnek ezüst-ionokat kell leválasztania, hogy 

az antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezzen- és ennek a kibocsátásnak a sebességét 

nehéz megjósolni, mivel a környezeti változók (nedvesség, nyomás, hő stb.) függvényében 

változnak. Az EPA megkezdte a nano-ezüsttel rendelkező termékek visszavonását, mivel ezek 

potenciális környezeti kockázatokat jelentenek.

Az Immunetec technológia nem nanoméretű ezüstion alapú!



A fogyasztási cikkekben használt ezüst formában és méretben kategorizálható. A forma lehet 
tiszta elemi ezüst (fémes) vagy folyadékban oldott ezüst (kolloid ezüst). A méret lehet apró 
részecske (nano) vagy ezerszer nagyobb (mikro) részecske.

Ismerjük a fém ezüst egészségre gyakorolt hatását, mert évszázadok óta használjuk például 
evőeszközökben vagy ékszerekben. Az emberek hosszú idők óta viselnek ezüstöt a bőrük 
közvetlen közelében, illetve használnak ezüst tárgyakat. Ismerjük és értjük az ezüst hosszú 
távú hatásait; tudjuk, hogy ártalmatlan.

A problémát az jelenthet, ha ezek az ezüst részecskék nano méretűek, így felszívódnak a bőrön 
keresztül - ennek egészségügyi következményei nem ismertek. Ugyanez vonatkozik a kolloid 
ezüstre is; amikor az ezüst oldott állapotban van, jellemzői megváltoznak, és nincs megfelelő 
ismeretünk ennek egészségügyi hatásairól.

A szervezetünkre gyakorolt hatás mellett a környezeti probléma is felmerül. A nanoezüst 
részecskék és az oldott ezüst részecskék kis méretüknél fogva átjutnak a víztisztító telepek 
szűrőin és így az öntözővizekbe kerülnek.

A nano és a kolloid ezüst használatának oka a költséghatékonyság. A részecskék kisebbé 
tételével vagy folyadékban történő oldásával kevesebb ezüst alapanyagra van szükség 
ugyanahhoz az eredményhez, és ezzel kevesebb a gyártási költség.

Az Immunetec termékekben nincs sem nanoezüst, sem kolloid ezüst, az Immunetec 
Technológia 100% -ban fém mikroezüstöt használ.

A nano és a kolloid ezüst

Immunetec Antimikrobiális Textilimpregnáló Spray 
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Immunetec AFV-365
ezüstion-technológia

1 éves felületvédelem baktériumokkal,
gombákkal és vírusokkal szemben.



Immunetec AFV-365 ezüstion-technológia
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Az Immunetec AFV-365 ezüstion-technológián alapuló, gyorsan száradó, súrolásálló, univerzális 
fertőtlenítőbevonat, amely hosszú távú (1 év) védelmet biztosít a baktériumokkal, gombákkal 
és vírusokkal szemben.

Hosszú távú Antimikrobiális Felületvédelem

Az Immunetec AFV-365 alkalmazható falak, fa, fém, kemény műanyag, csempe, EPS polisztirol, 
festett diszperziós, latex és zománcozott felületek antimikrobiális védelmére. Kiváló 
páraáteresztő képességének köszönhetően pedig fűrészporos és üvegszövet tapétákon is 
kifejti hatását. Legújabb fejlesztésünk eredményeként gumis, rugalmas felületek is kezelhetőek. 

Az Immunetec AFV és az Immunetec Antimikrobiális Impregnáló Spray segítségével minden 
felület kezelése megoldható, ezzel hosszú távú védelmet biztosítva a vírusokkal, gombákkal és 
baktériumokkal szemben. 

• Ez a sima, esztétikus megjelenésű, strapabíró és rendkívül kopásálló bevonat selyemfényű.

• A különleges bevonat ellenálló a háztartásokban alkalmazott hígított savak, lúgok és az 
általánosan használt tisztító-, valamint fertőtlenítőszerekkel szemben.

• Kiváló nedves dörzsállósága miatt pedig az I. osztályba, annak is a középső tartományába 
sorolt termék. (3,1 mikron kopás/200 ciklus) 

Antimikrobiális hatásfoka: > 99.9 % - ISO MOD 22196

Az Immunetec AFV-365 tökéletes megoldást jelent olyan felületekre, ahol mikrobás 
szennyeződés keletkezhet. A termék NEM tartalmaz nano-anyagokat, így alkalmazása 
teljesen biztonságos.

Milyen felületeken alkalmazható?

Mit kell tudni a bevonatról?
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Az Immunetec AFV-365 ezüstion-technológián alapuló felületvédelmet olyan felületek kezelésére 
ajánljuk, melyeket sokan érinthetnek meg, használnak, ezzel lehetőséget teremtve a 
kórokozók terjedésére. Ilyen felület lehet egy korlát, kapaszkodó, kilincs, lámpakapcsoló, stb. 

Javasoljuk továbbá olyan falak kezelését, ahol magas a páratartalom és ezáltal nagy eséllyel 
gombásodik vagy penészedik a fal.

A kezelés eredménye hosszú távú ellenállást biztosít a kezelt felületnek baktériumokkal, 
gombákkal és vírusokkal szemben.

Immunetec AFV-365 felhasználási területei a teljesség igénye nélkül: székek, asztalok, ajtók, 
kilincsek, korlátok, pultok, szőnyegek, függönyök, mosdók.

A tökéletes védelemért válassza legújabb termékünket, az Immunetec Antimikrobiális Kéz- és 
Bőrvédő nagy kiszerelésű verzióját, mely automata adagolókba is betölthető!

Általános felhasználási területek
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Az óvodák és iskolák kórokozók elleni védelme kiemelt fontossággal bír. A gyerekek játék közben 
megérintik egymást, kezükbe veszik az érdekesnek tűnő tárgyakat, majd észrevétlenül is az 
arcukhoz, szájukhoz nyúlnak. Még tudatos felnőttként is nehéz folyamatosan odafigyelni a 
lehetséges veszélyforrásokra, ezért a mi felelősségünk, hogy megvédjük a kicsiket a kórokozóktól.

Az Immunetec Antimikrobiális Felületvédő Bevonat egy éven keresztül folyamatosan biztosítja az 
óvodák és iskolák különböző felületeinek védelmét a baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal 
szemben. Az Immunetec AFV-365 alkalmazása minden olyan felület kezelésére ajánlott, melyet 
sokan érintenek meg, vagy gyakran használnak. Ilyenek lehetnek a mosdók, a falak, a padló, a 
kilincsek, a korlátok, illetve különböző fából, fémből vagy kemény műanyagból készült játékok.  

A textilek és puha játékok védelmét az Immunetec Antimikrobiális Textil Spray biztosítja, mely 3-4 
mosás után is eredményesen fejti ki hatását.

Iskolák és óvodák
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A mozik és a színházak számos veszélyforrást rejthetnek mind a látogatókra, mind a dolgozókra 
nézve. Amikor zárt térben sok ember van egyszerre jelen, fontos, hogy a kórokozókkal szembeni 
védekezés kiemelt szerepet kapjon, különösen, ha élelmiszert is értékesítő egységről van szó. Az 
Immunetec Antimikrobiális Felületvédő Bevonat egy évig biztosítja a mosdók és büfék különböző 
felületeinek folyamatos védelmét a baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal szemben. Az 

Immunetec AFV-365 használata továbbá a korlátok, kilincsek és karfák felületén különösen 
javasolt.

Különös figyelmet kell fordítani a mozi- és színháztermek üléseinek védelmére is, hiszen a 
bennük/rajtuk megtelepedő baktériumok, gombák és vírusok veszélynek teszik ki a látogatókat, 
akik órákon keresztül érintkeznek ezekkel a felületekkel. Az ülések puha anyagán az Immunetec 
Antimikrobiális Textil Spray használatát javasoljuk, mely a felvitel első pillanatától, tartósan veszi 
fel a harcot a kórokozók ellen.

Mozik, színházak



Immunetec AFV-365 ezüstion-technológia

A 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM, valamint az 528/2012/EU (V.22.) rendelet 
alapján a 2. főcsoport 7 terméktípusba (PT7.) tartozik a termékünk. A PT7. 
terméktípusba tartozó biocid hatóanyagokat tartalmazó termékek - az átmeneti 
időszakban – antimikrobiális hatást igazoló laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv 
(IMMUNETEC – NNK-bakteriosztatikus bevizsgálás KJMI-DDD-12869-2/2018) és 
szakvélemény (OEK) birtokában – az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélye nélkül 
alkalmazható. NNK forgalomba hozatal és engedély szám: 48676-2/2020/JIF.

A termékekbe integrált ezüstadalék akkor igazán hatásos, ha ionizációra van késztetve. Az 
ezüstadalékban a légnedvesség ioncserét idéz elő, így ezüstionok képződnek, amelyek a 
bevonat felszínén koncentrálódnak, de csak akkor lépnek reakcióba, ha mikrobával 
találkoznak. A kontaktust követően az ezüstionok megakadályozzák a baktériumok DNS 
reprodukcióját, így azok nem tudnak szaporodni és mutálódni sem. A reakcióba lépett 
ezüstionok helyére mindig újak lépnek, tehát minél magasabb a páratartalom, annál több 
ezüstion képződik. Az ezüstionok által védett felületek nagy hatásfokkal biztosítják a 
mikrobák szaporodásgátlását a termék szavatossági ideje alatt (1 év). 

Hatásmechanizmus

Az ezüst széles spektrumon fejti ki hatását 
• 30 másodperc:

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella 
choleraesuis, Listeria monocytogenes, HIV Type 1 – Strain HTLVIIIB

• 1 perc:
Herpes Simplex Type, VR-733 F(1) Strain Influenza 

• 2 perc:
VRE, MRSA, Escherichia coli O157:H7

• 10 perc:
Trichophyton mentagrophytes, Influenza A VR-544 Hong Kong strain, 
Rhinovirus R37 VR-1147, Strain 151-1
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Immunetec AFV bevonat biztonsági azonosító részecskéket tartalmaz, amely a bekeverés pillanatától 
a felhordás alatt és a végső kötést követően a felületen bármikor kimutatható, így biztosítva az 
alábbiakat:
• Ellenőrizhető, hogy antimikrobiális bevonat van-e a felületen.
• Ellenőrizhető az antimikrobiális felület állapota (kopás).
• Az infekciókontroll, HACCP számára adatot szolgáltat, mely felület antimikrobiális
• Időkorlát nélküli ellenőrzési lehetőséget
• A felület bizonylatolható

Az azonosítás a fény meghatározott spektrumával történik, a megvilágított felület zöld fényt ver vissza.



Ahol már az Immunetec nyújt védelmet a kórokozókkal szemben

Immunetec termékek és szolgáltatások

Immunetec AFV-365 ezüstion-technológia
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A felületkezelést abban az napszakban végezzük, amikor az a legkevésbé vagy egyáltalán 
nem zavarja a létesítményt a működésében. 

A kezelt felületek 2 órával a kezelés után már érinthetőek, 6-8 órával a kezelés után 
fogásstabilak. A teljes száradása a bevonatnak 24 óra, ezután válnak a felületek 
takaríthatóvá.

A fertőtlenítő bevonat felvitelét cégünk szakemberei végzi. A fertőtlenítendő felületről a 
kezelés előtti szennyeződés eltávolítása és a zsírtalanítás elvégzése külön megállapodás 

Az Immunetec csapata elkötelezett amellett, hogy biztonságos és 
ellenőrzött termékeket állítson elő. Minden termék a GMP, azaz a 
helyes gyártási gyakorlattal, illetve az ISO 9001 tanúsítvánnyal 
megfelelésben készül a kivételes termékminőség jegyében. A 
termékek a Nemzeti Népegészségügyi Központ által szigorúan 
bevizsgáltak és a hatóság engedélyével bírnak. (NNK engedély szám: 
24812-2/2020/JIF és 48676-2/2020/JIF). Továbbá az Immunetec 
termékei és szolgáltatásai a Halal Tanúsítvánnyal is rendelkeznek. 

Hogyan történik a felületkezelés?


