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A termék előnyei: 
 
 
• Széles spektrumú fertőt-

lenítő hatás 

 

• Speciális kézlágyító ada-
lék, kényeztetően ápol 

 

• Különböző kiszerelések-
ben is elérhető. 

Germstar® Original, Noro, Citrus higiénés kézfertőtlenítő folyadékok 

 
A Germstar® Original 70% izopropil-alkohol alapú higiénés kézfertőtlenítő folyadék és sebészi 
bemosakodó szer, amely gyorsan, nyom és ragadás nélkül felszívódik, kellemes illatot biztosít.   
        
Az izopropil-alkohol alapú összetétel a leghatásosabb fegyver a norovírus, E-Coli, Hepatitis A & 
C, MRSA baktériumok, Norwalk virus, Staph fertőzés kórokozói, VRE, HIV, Szalmonella és 
Pneumonia baktériumok ellen. Víz és papír nélkül alkalmazható.  
 
A Germstar® Original természetes lágyítókat és nedvesítőket tartalmaz, folyamatos használa-
tával ápolja és védi a bőrt, nem szárad ki!  
 
Kiválóan alkalmas közegészségügyi, vendéglátóipari és irodai területeken, továbbá minden-
hol, ahol a fertőzésvédelem kiemelten fontos. 
 
A Germstar® érintés nélküli adagoló és az alkohol alapú kézfertőtlenítő szer segítségével maxi-
malizálhatjuk a fertőzésvédelmet. Az adagoló működéséről részletes leírást a 4. oldalon talál-
hat. 
 
A Germstar® Original alkalmazási területe: higiénés kézfertőtlenítés, sebészi bemosakodás.  
Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyszáma: OTH JÜ-115-4/2011. 
 
Kínálatunkban két további kézfertőtlenítő folyadék szerepel: A szálloda– és vendéglátóipar 
számára, speciálisan a norovírus ellen kifejlesztett Germstar® Noro higiénés kézfertőtlenítő fo-
lyadék OTH engedély szám: 3393-4/2009, valamint az irodai területre kifejlesztett, kellemes cit-
romos illatot biztosító Germstar® Citrus higiénés kézfertőtlenítő folyadék, OTH engedély szám: 
3394-4/2009.  
„Az az egészségügyi szakember, aki a Germstar® kézfertőtlenítést kipróbálja, garantáltan nem 
fog másikat választani„– Dr. Horst Binderbauer, Soaptronic LLC alapítója.  
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Természetes lágyítóinak köszönhetően védi a bőrt a kiszáradástól, hosszan tartó kellemes illatot 
biztosít.   
 
Használata ajánlott nagy forgalmú helyeken és háztartásokban egyaránt, továbbá egészség-
ügyi és laboratóriumi környezetben, ahol a kézhigiénia kiemelt szerepet kap. 
 
A folyékony szappan a szenzoros adagolónak köszönhetően érintés nélkül kerül a kézfelületre. 
A fertőzések megállításához a kézmosás mellett a kezek fertőtlenítése szükséges.  

Germstar® Extra Mild prémium folyékony szappan 

A termék előnyei: 
 
 
• A felhasznált hatóanyagok mindegyike bőr- és környezetbarát. A Germstar® Extra Mild 

prémium folyékony szappan biológiailag bomlékony.  
 
• Használata után kellemes hosszan tartó illatot biztosít. 
 
• A termék 946 ml-es kiszerelésű, hermetikusan zárt utántöltő zacskóban kerül forgalmazás-

ra, amely a Germstar® érintés nélküli szenzoros adagoló rendszerhez lett kifejlesztve.  
 
• A szappan automatikusan adagolva – érintés nélkül - kerül a tenyerünk felületére. 
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A termék előnyei: 
 
 
• Nagy hatékonyságú zsír-

oldó hatás 

 

• Speciális kézlágyító ada-
lék kényeztetően ápol 

 

• Érintés nélküli adagolás 

Germstar® D-Limonene zsíroldó folyadék 

Ajánlott felhasználási területek: élelmiszeripar, gépipar és nyomdaipar. 
 
A Germstar® D-Limonene zsíroldó folyadék kiemelkedő tisztító hatású kéz- és környezetbarát 
zsíroldó.  
 
A terméket az olaj, a zsír és egyéb üzemi szennyeződések hatékony eltávolítására fejlesztettük 
ki. Természetes alapú, citrom illatú hatóanyaga használat után kellemes érzetet biztosít. 
 
Az utántöltő zacskó hermetikusan zárt, űrtartalma 946 ml. 
 
A cseppmentesen adagolt zsíroldó folyadék 0,7 ml-től 5 ml-es adagolási mennyiség között állít-
ható. A tisztítószer adagolása automatikusan, érintés nélkül történik. A kiadagolt mennyiség 
mindig állandó marad, nincs pazarlás.  
 
Mivel nincs felületi érintés, az adagoló nem szennyeződik, könnyen tisztítható marad. Az után-
töltő cseréje egyszerűen és higiénikusan történik. Az adagolás mindenkor cseppmentes.  
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Germstar® érintés nélküli adagoló rendszer 

A Germstar® érintés nélküli adagoló rendszert a Germstar Original, Noro, Citrus kézfertőtlenítő 
folyadék, Germstar Extra Mild antibakteriális folyékony szappan és Germstar D-Limonene zsírol-
dó folyadék érintés nélküli adagolásához fejlesztettük ki. 

Az adagoló szenzoros érzékelése 4 db  
D-típusú elem segítségével működik. A jó mi-
nőségű elemek 3 évig, illetve 50.000 kézfertőt-
lenítésre biztosítják a zajmentes üzemelést.  
 
Az elemcsere szükségességét a szenzor piros 
jelzése mutatja. A rendszerben nincs mozgó 
alkatrész, működése környezetbarát, zajmen-
tes és energiatakarékos. A felhasznált anya-
gokra és az adagoló problémamentes műkö-
désére 2 év garanciát vállalunk. Az adagoló 
különböző kivitelekben elérhető:  
 
• Falra szerelhető 
• Asztali állványos 
• Embermagas állványos 

Az adagolási művelet mikrochip által vezérelt: a beépített infravörös szenzor érzékeli a kéz 
mozgását, majd a speciális mágnesszelep a folyadék pontos adagolását végzi.  
 
Kezünket a gömb formájú, 20 cm-es átmérőjű adagoló alá helyezve a fertőtlenítő folyadék 
automatikusan folyik a tenyerünkre. A speciális összetétel és a gravitáción alapuló technológi-
ának köszönhetően az adagolás minden esetben cseppmentes.  

A kívánt adagolási mennyiség bármikor állítható 0,7 ml-
től 5 ml-ig, a kívánt felhasználási terület és mennyiség 
függvényében. Normál kézméret esetén a 0,7 ml kéz-
fertőtlenítő szer már biztosítja a 99,99 %-os antibakteriális 
védelmet. Ezzel a beállítással egy utántöltő zacskó 1350 
fertőtlenítéshez elegendő. 
 
A gömb forma merev műanyagból készül, több színben 
elérhető. Teteje átlátszó, így figyelemmel követhető az 
utántöltő tasak állapota.  
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Germstar® utántöltő zacskó az érintés nélküli adagoló rendszerhez 

A Germstar® utántöltő zacskó speciálisan a Germstar® érintés nélküli adagoló rendszerhez ke-
rült kifejlesztésre. A 946 ml űrtartalmú zacskó egy mágnesszeleppel ellátott higiéniailag zárt 
utántöltő rendszer.  

Egy zacskó tartalma akár 1350 adago-
láshoz elegendő. Az utántöltő zacskó 
légmentesen zárt, így garantált a ható-
anyagok hosszantartó prémium minő-
sége.  
 
Az utántöltő 100%-ig, cseppmentesen 
kiüríti magát. A zacskós utántöltő hely– 
és hulladékkímélő megoldást kínál. 
 
A Germstar érintés nélküli adagoló 
rendszer egyetlen mozgó alkatrésze az 
utántöltő zacskó szárán elhelyezett 
mágneses szelep, amely a cseppmen-
tes adagolást biztosítja.  
 
Az utántöltő cseréje mindenki számára 
egyszerűen megtanulható folyamat. 

Az utántöltő zacskók töltése kizárólag a Germstar® dél-kaliforniai üzemében  történik, a legszi-
gorúbb higiéniai előírásoknak megfelelően. 
 
Utántöltő rendeléssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal! Az utántöltő zacs-
kók 2db-os és 6db-os kiszerelésben rendelhetők. 
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Germstar® vandál biztos védőrács az érintés nélküli adagolóhoz 

A Germstar® vandál biztos védőrács speciálisan a Germstar® érintés nélküli adagoló rendszer-
hez került kifejlesztésre. Használatával az érintés nélküli higiénés rendszer védelme biztosítható 
lopástól, töréstől, sérüléstől.  

• Megvédi az adagolót ütéstől és 
lopástól.  

 
• Törés biztos, lézerrel vágott acél. 
 
• Megakadályozza a hozzáférést az 

elemkehez és utántöltő zacskó-
hoz: lakattal zárt szerkezet. 

 
• Lehetővé teszi az adagoló bizton-

ságos kihelyezését. 
 
• Könnyen nyitható és zárható. 
 
• Hosszú élettartamot biztosít.  
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Germstar® Original 474 ml-es flakonos kiszerelés 

A Germstar® Original 474 ml-es flakonos kiszerelés nyomópumpával ellátott adagoló. A nyo-
mópumpa szórófeje finoman szétteríti a kézen a Germstar Original oldatot. A flakonhoz falra 
illetve tükörre szerelhető műanyag tok is kapható.  

A Germstar® alkohol alapú kézfertőtlenítő szer elpusztítja a kór-
okozó baktériumok, vírusok és gombák 99,99%-át. (Norovírus, Szal-
monella, HIV, MRSA, HEPATITIS A&C Norwalk, WRE, E-Coli stb.)  
 
Természetes összetevőinek köszönhetően használata közben 
ápolja és védi a kezet.  
 
A Binderbauer kutatócsoport a 474ml-es tubust elsősorban azok-
ra a területekre fejlesztette ki, ahol az érintés nélküli adagoló nem 
fér el vagy nem alkalmazható.   Germstar® az első számú válasz-
tás az egészségügyben és a hajóstársaságoknál, ott ahol a fertő-
zések elleni védekezés kiemelten fontos. Most az Ön otthonában 
is elérhető! 

Ajánljuk:  
 
• Otthonra (konyha, garázs, 

mellékhelység stb.) 
• Orvosoknak (vizsgáló, rende-

lő, labor stb.)   
• Járművekbe (mentőautó, tűz-

oltó stb.) 
• Kempinghez, piknikhez  
• Teherautóba, kamionba 
• Irodába, tanári szobába 
• Kórházba, idősek otthonába 
• Szállodába (előkészítő, kony-

ha, recepció stb.) 
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Germstar® Original 59 ml-es nyomópumpás (spray) kiszerelés 

A Germstar® Original 59 ml-es nyomópumpás (spray) kiszerelés hasznos társ a mindennapok-
ban. Könnyen elfér többek között női táskában, aktatáskában, az autó kesztyűtartójában. Al-
kalmazása ajánlott étkezés előtt, tömegközlekedés után és irodai munkakörnyezetben. A nyo-
mópumpa szórófeje finoman szétteríti a kézen a Germstar Original oldatot. 

A Germstar® alkohol alapú kézfertőtlenítő szer elpusztítja a kórokozó baktériumok, vírusok és 
gombák 99,99%-át. (Norovírus, Szalmonella, HIV, MRSA, HEPATITIS A&C Norwalk, WRE, E-Coli stb-
.)  
 
Természetes összetevőinek köszönhetően használata közben ápolja és védi a kezet. Gyors, 
nyomok nélküli felszívódás jellemzi.  
 
A Binderbauer kutatócsoport az 59 ml-es sprayt elsősorban azokra a területekre fejlesztette ki, 
ahol a napi szintű kézfertőtlenítés fokozottan ajánlott.  A spray alkalmazható kontaktlencse fel-
helyezése előtti kézfertőtlenítésre, kórházi- és beteglátogatás előtt, kisgyermekes környezet-
ben, az utcáról behozott fertőzésekkel szemben valamint irodai munkakörnyezetben, a mun-
kahelyi fertőzési láncok megszakítása érdekében. Kiváló társunkká válhat strandolás utáni kéz 
és lábfertőtlenítésre. A mindennapi higiéniai kézfertőtlenítés csökkenti a fertőzések terjedését.  

Termékjellemzők:  
 
• Hajtógáz mentes. 
• Gyors, nyomok nélküli felszívódás. 
• Alkohol-alapú, bőrbarát kézfertőt-

lenítő szer, mely a kórokozók 
99,99%-át elpusztítja.  

• Mintegy 120 alkalomra elegendő. 
• Étkezés előtt, tankolás után, nyil-

vános toalett használatakor azon-
nali segítséget nyújt. 

• Gyerekek és felnőttek egyaránt 
használhatják. Antiallergén.  

• Mindenkori társunk lehet utazás-
kor, buszon, vonaton és repülőn 
egyaránt.  
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Germstar® Original 8 ml-es nyomópumpás (spray) kiszerelés 

A Germstar® Original 8 ml-es nyomópumpás (spray) kiszerelés hasznos társ a mindennapok-
ban. Könnyen elfér többek között női táskában, aktatáskában, az autó kesztyűtartójában. Al-
kalmazása ajánlott étkezés előtt, tömegközlekedés után. A nyomópumpa szórófeje finoman 
szétteríti a kézen a Germstar Original oldatot. 

A Germstar® alkohol alapú kézfertőtlenítő szer elpusztítja a kórokozó baktériumok, vírusok és 
gombák 99,99%-át. (Norovírus, Szalmonella, HIV, MRSA, HEPATITIS A&C Norwalk, WRE, E-Coli 
stb.)  
 
Természetes összetevőinek köszönhetően használata közben ápolja és védi a kezet.  
 
A Binderbauer kutatócsoport a 8 ml-es tubust elsősorban promóciós termékként fejlesztette ki. 
Nemzetközi kutatócsoportunk célja a figyelemfelkeltés, a kézmosás és kézhigiénia fontosságá-
nak hirdetése. Korunk fertőzéseinek 80%-a az elhanyagolt kézhigiénia következtében terjed to-
vább. A járványügyi szakemberek szerint a mindennapi fertőtlenítő kézmosásnak kiemelt szere-
pe van a fertőzési lánc megszakításában. A Germstar víz és papírmentes kézfertőtlenítés új le-
hetőségeket kínál a fertőzések elleni védelemre mind az egészségügyi intézményekben mind 
az otthoni és munkahelyi környezetben.   

 
Termékjellemzők:  
 
• Hajtógáz mentes, 8 ml-es kézhigiéniai spray,  

zsebre akaszthatós kupakkal. 
• Alkohol-alapú, bőrbarát kézfertőtlenítő szer, 

mely a kórokozók 99,99%-át elpusztítja. 
Antiallergén. 

• Mintegy 15-20 alkalomra elegendő. 
• Étkezés előtt, tankolás után, nyilvános toalett 

használatakor azonnali segítséget nyújt. 
• Gyerekek és felnőttek egyaránt használhatják. 
• Mindenkori társunk lehet utazáskor, buszon, vo-

naton és repülőn egyaránt.  
• Hasznos ajándék!  
• Kiváló promóciós termék.  


