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BŐRVÉDELEM

Stokoderm® Universal PURE
Universal Protect krém

TERMÉK LEÍRÁSA
Háromszoros hatású krém, amely véd a víz- és olajalapú anyagok ellen, valamint javítja a 
fogást kézi szerszámok használatakor. Segít a kesztyű alatti kényelem biztosításában is. 
Parfümmentes és szilárdmentes.

HOL KELL HASZNÁLNI
Alkalmas a legtöbb munkahelyen az olaj- és vízbázisú anyagok (például olaj, zsír, 
kenőanyagok és tisztítószerek) elleni védelemre, és ahol kesztyűt viselnek.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• 1ml-t vigyen fel a tiszta és száraz bőrre 1 munkaidő megkezdése előtt és kézmosás  
 után.
• Dörzsölje be a kéz minden területét, beleértve az ujjak közötti és a körmök körüli  
 területeket is.

Megjegyzés: A potenciálisan káros anyagoknak és környezetnek való bőrkitettséget
a biztonságos munkavégzés és a megfelelő egyéni védőeszközök használata révén kerülni kell. 
Amennyiben a bőrrel való érintkezés nem kerülhető el, ajánlott megfelelő bőrvédő krém használata a 
teljes bőrápolási program részeként, hogy elősegítse a bőr egészséges kondicionálását.

FORMAT: CREAM

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Egyedülálló hármas hatású készítmény Védi a bőrt az olaj- és vízalapú szennyeződésektől, miközben segít javítani a fogást kézi szerszámok használatakor.

Cink-szalicilát összehúzószert tartalmaz A fanyarító szerek ismertek a bőr feszesítésére és a kézfogás javítására. Segít a kesztyű alatti kényelem biztosításában is  

Bizonyítottan általános célú védelem Alkalmas a különböző típusú víz- és olajalapú anyagoknak kitett munkakörnyezetek széles skálájára.

Bőrápoló összetevők keverékét tartalmazza. Lágyító, kondicionáló és hidratáló anyagokat tartalmaz, amelyek segítenek a bőrnek megtartani a nedvességet és 
rugalmasságát, védenek a repedések ellen és javítják a bőrérzetet. 

Parfüm- és színezékmentes Olyan emberek számára készült, akik érzékenyek a parfümökre és a színezékekre, és akik olyan termékeket részesítenek 
előnyben, amelyek nem tartalmazzák ezeket. 

ECARF tanúsítvánnya1 Ez a termék megfelel az Európai Allergiakutató Központ Alapítvány (ECARF) kritériumainak az érzékeny bőr által jól tolerálhatóság 
tekintetében. ecarf-siegel.org/en/about-seal.

Bőr Hipoallergén Bőrgyógyász tesztelte, hogy ellenőrizze és megerősítse, hogy ez a termék nagyon alacsony allergén potenciállal rendelkezik, és 
érzékeny bőrre tervezték. 

Proven Kesztyű kompatibilitás Alkalmas latex, vinil és nitril kesztyűkkel való használatra.

Alkalmas élelmiszeripari létesítményekhez A terméket független vizsgálatnak vetették alá, és a termék nyomnyi mennyiségei várhatóan nem okoznak káros toxikológiai 
hatásokat. Az élelmiszer-kezelők csak a használati utasításoknak megfelelően használhatják a terméket, és a termék nem 
érintkezhet közvetlenül élelmiszerrel vagy élelmiszert tartalmazó tárgyakkal.

Alacsony pH-értékkel megfogalmazva (4.7-5.2) A bőr természetes pH-értékéhez igazodó összetételű, hogy segítsen minimalizálni a bőr savköpenyének a termék használatából 
eredő zavarát, egy természetes réteg, amely segíti a természetes baktériumegyensúly fenntartását.

Szilikonmentes A terméknek nincs káros hatása, ha a festék vagy felületi bevonatok felhordása előtt érintkezik a felületekkel.

Kompatibilis a gumigyártási folyamatokkal Függetlenül tesztelték a Német Gumiipari Technológiai Intézetben (DIK), és bebizonyosodott, hogy nincs negatív hatása a 
vulkanizációs folyamatra.
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Ez az információ és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi ismereteinken 
és tapasztalatainkon alapul. Ez azonban nem jelent semmilyen felelősséget vagy 
egyéb jogi kötelezettséget részünkről; ez vonatkozik harmadik felek meglévő 
szellemi tulajdonjogaira is, különösen a szabadalmi jogokra. Különösen nem 
kívánunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vállalni, és jogi értelemben 
nem garantáljuk a termék tulajdonságait. Fenntartjuk a jogot, hogy a technológiai 
vagy egyéb fejlesztések miatt változtatásokat hajtsunk végre.

JOGSZABÁLYOK
Ez a termék a kozmetikai termékekről szóló (módosított) 1223/2009/EK rendelet által 
szabályozott és annak megfelelő kozmetikai termék. 

BIZTONSÁGI ADATLAPOK
A biztonsággal, környezetvédelemmel, kezeléssel, elsősegélynyújtással és 
ártalmatlanítással kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a biztonsági 
adatlapot, amely letölthető a következő weboldalról https://www.scjp.com/en-gb/
safety-data-sheets.

TARTÓSSÁG
A termék bontatlanul, szobahőmérsékleten tárolva a gyártás dátumától számítva 
legalább 30 hónapig eltartható. Felbontás utáni eltarthatósági idő: lásd a csomagoláson 
található jelölést.

ALKALMAS ÉLELMISZER-KEZELÉSRE AREAS
A Stokoderm® Universal PURE a használati utasításoknak megfelelően nem befolyásolja 
az élelmiszerek minőségét és biztonságát. 

A terméket a HACCP veszélyelemzési módszerrel értékelték. A következő kritikus 
ellenőrzési pontokat azonosították és ellenőrzik az alábbiak szerint -

1. Az élelmiszerek szagára és ízére gyakorolt hatás - A készítményt független  
 vizsgálatnak vetették alá az “Érzékszervi elemzés - Módszertan - Háromszögvizsgálat  
 BS EN ISO 4120:2007” szerint, és bebizonyosodott, hogy nem képes az  
 élelmiszereket beszennyezni.

2. AZ ÉLELMISZERKÉSZÍTMÉNYEK LEHETSÉGES TÖRVÉNYES HATÁSAI - Független  
 orális toxikológiai vizsgálatot végeztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy  
 az élelmiszerek, amelyek nyomokban tartalmazhatják a terméket, valószínűleg nem  
 okoznak káros toxikológiai hatást.

TANÚSÍTVÁNYOK
ECARF minőségbiztosítási pecsét
Ez a termék megfelel az Európai Allergiakutató Központ Alapítvány (ECARF) bőrrel 
való tolerálhatósági kritériumainak. A kozmetikumok a következő kritériumoknak való 
megfelelésért kaphatják meg a minőségi pecsétet:

1.  A termék összetevőinek mennyiségi kockázatértékelése a bőrszenzibilizációs 
potenciáljuk tekintetében, figyelembe véve a meghatározott felhasználási 
feltételeket és mennyiséget. 

2. Orvosilag felügyelt klinikai vizsgálatok atópiás dermatitiszben szenvedő  
 önkénteseken. 

3. Jóváhagyott minőségellenőrzési irányítási rendszer.

További információért látogasson el a http://ecarf-siegel.org/en/about-seal weboldalra. 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
Az SC Johnson Professional bőrápolási termékeket a kozmetikai helyes gyártási gyakorlat 
(cGMP) követelményeit követő létesítményekben gyártják. 

A gyártáshoz felhasznált összes nyersanyag alapos minőségellenőrzési folyamaton megy 
keresztül, mielőtt felhasználnánk a kiváló minőségű termékeink gyártásához. 

Minden készterméket intenzív minőségvizsgálatnak vetünk alá, mielőtt kiszállítanánk 
ügyfeleinknek. 

TERMÉKBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA 
Bőrkompatibilitási teszt
A termék bőrkompatibilitásának értékelésére önkéntes tesztalanyokon, félig okkluzív, 48 
egymást követő órán át tartó alkalmazási modelleken végzett független bőrgyógyászati 
vizsgálatok azt mutatják, hogy a termék használat közben nem irritálja a bőrt.

Toxikológiai jóváhagyás
A terméket független toxikológus értékelte, és a termék 16 éves vagy annál idősebb felnőttek 
kezén és arcán való használatra biztonságosnak nyilvánították.

Bőr Hipoallergén Risk Assessment
A készítményt egy független toxikológus úgy értékelte, hogy a készítményt úgy állították 
össze, hogy az allergiás bőrreakció kiváltásának kockázata minimális, vagy egyáltalán 
nem áll fenn, és így megfelel a “hipoallergén” (Delphic Solutions Ltd, Egyesült Királyság) 
megjelölés követelményeinek. 

Az allergiásoknak a termék használata előtt mindig olvassák el az összetevők listáját.

KOMPATIBILITÁSI TESZTEK 
Kesztyű kompatibilitás 
Független vizsgálatok szerint a Stokoderm® Universal PURE használata jó hírű latex-, 
vinil- és nitrilkesztyűkkel együtt nem okoz nincs káros hatással a kesztyű szakító 
tulajdonságaira, ha a BS EN 455-2:2009 vizsgálati módszertan alapján.

A gumigyártási folyamat kompatibilitása 
A Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie (DIK) által a DIN EN ISO/IEC 17025 szerint 
végzett vizsgálatok szerint a Stokoderm® Universal PURE használata a gumigyártási 
folyamatban nem befolyásolja a gumi kohéziós szilárdságát.

HATÉKONYSÁGI TESZTEK 
Bőr Hipoallergén
A Parfüm- és színezékmentes megfogalmazás nem bizonyította a bőrszenzitizáció 
kiváltásának lehetőségét egy független, 6 hetes humán ismételt inzultációs 
tapaszvizsgálat (HRIPT) elvégzése után.

Az allergiásoknak a termék használata előtt mindig olvassák el az összetevők listáját. 

Barrier Property Test 
A Stokoderm® Universal PURE készítmény védőhatását a módosított Tandem Repetitív 
Okklusive Irritációs Teszt (TRIT) segítségével vizsgálták, egy modern bőrfiziológiai in 
vivo teszt. A modell irritáló anyagokat naponta kétszer 30 percen keresztül, négy napon 
keresztül okkluzívan alkalmazzák a bőrön. Az így kialakuló bőrirritációt meghatározzák és 
összehasonlítják a vizuális pontszám (VS); a kialakuló barrier-károsodást a transzepidermális 
vízveszteség (TEWL) segítségével. A Stokoderm® Universal PURE jelentősen csökkenti a 
tesztelt irritáló anyagok irritáló hatását a védtelen bőrhöz képest.

Stokoderm® Universal PURE
Universal Protect krém

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET
KÉSZLET 

MENNYISÉG
ADAGOLÓ

SGP100ML Tubus 100 ml 12 -

SGP1L Patron 1 literes (PR) 6 PRO1LDSEN

34778 Softbox 1 literes (V) 9 27655, 26181, 
PN89741X10

ÖSSZETEVŐK 
AQUA (WATER), ISOPROPYL PALMITATE, POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE 
DISTEARATE, GLYCERIN, CETEARETH-25, CETEARYL ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, 
ZINC SALICYLATE, XANTHAN GUM, DEHYDROXANTHAN GUM, LACTIC ACID, 
PHENOXYETHANOL, BIOSACCHARIDE GUM-4.

Stokoderm® Universal PURE 
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Barrier Property Test
Repeated Occlusive Irritation 5 Day Test

TEWL [g/m2/hr]

Visual Erythema Score

*

*

* Statistically significant

Untreated Skin Protected with
Stokoderm® Universal PURE
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Barrier tulajdonságok vizsgálataMultiple occlusive 
irritáció 5 napos tesztje

statisztikailag jelentős
Kezeletlen bőr

Az erythema vizuális eredménye

Alárendelve  
Stokoderm® Universal PURE


