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Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation; WHO) definuje antiseptické čištění rukou jako „použití antiseptického 
prostředku ke snížení nebo potlačení růstu mikroorganismů bez potřeby zdroje vody a bez nutnosti oplachování nebo sušení ručníky 
či jinými prostředky”.1

Většina mycích a dezinfekčních prostředků určených k hygieně rukou obsahuje jako jednu ze složek ethanol nebo jiné alkoholy  
s krátkým řetězcem. Přestože jsou alkoholy v těchto přípravcích zodpovědné za antimikrobiální účinnost, mohou přinášet také řadu 
nevýhod. Těmi jsou například rychlé odpařování z kůže, schopnost vyvolat alergie a v neposlední řadě také hořlavost.2,3 Kromě toho 
existují důkazy, že určité populace patogenů se stávají vůči těmto alkoholům tolerantní, čímž se účinnost těchto přípravků snižuje.4  
Na základě těchto omezení byl Imuno ND vyvinut jako přírodní a bezpečnější alternativa pro hygienické čištění rukou.

Imuno ND je prostředek k hygienickému čištění rukou bez obsahu alkoholu.
Obsahuje směs přírodních složek, které společně pomáhají redukovat mikroorganismy, které mohou být 
původci různých onemocnění, včetně SARS-CoV-2.5

Proč je Imuno ND zcela bez alkoholu?

• Časté užívání prostředků na bázi alkoholu vede  
k vysušování pokožky rukou, což má za následek její 
podráždění, praskání a předčasné stárnutí. 

• Alkoholy mají rychlý germicidní účinek při aplikaci 
na pokožku, ale nemají žádnou přetrvávající aktivitu.

• Nestabilita. Alkoholy jsou těkavé, a proto se aktivní 
koncentrace těchto složek může po čase snižovat, 
protože se po otevření nádoby postupně odpařují.

• Alergie. Produkty na bázi alkoholu mohou  
vyvolat alergické reakce v důsledku skutečné alergie 
na alkohol, nečistoty nebo vzniklé metabolity.6

• Alkoholové dezinfekční prostředky jsou hořlavé, 
a proto představují nebezpečí při nesprávném 
používání nebo skladování při vysokých teplotách 
(například v automobilu).

• Alkohol představuje riziko zejména pro děti, které 
jsou na otravy způsobené alkoholem obzvlášť citlivé.
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Olej z listů Melaleuca alternifolia ("Tea-tree olej")

Esenciální olej Melaleuca alternifolia, někdy také označovaný jako 
Tea-tree olej, je tradičně získáván z listů či tenkých listonosných 
větví původních australských čajovníků. Obsahuje širokou škálu 
aktivních šložek, přičemž nejvíce je zastoupen terpinen-4-ol (56 % 
– 58 %), γ-terpinen (20,6 %), a α-terpinen (9,8 %).21

Antimikrobiální účinky oleje z M. alternifolia jsou velmi široké  
a zahrnují účinky proti grampozitivním i gramnegativním  
bakteriím, a to jak aerobním, tak anaerobním, kvasinkám, plísním, 
klinicky izolovaným kmenům kvasinek rezistentním na flukonazol, 
a také mykoplazmatům Mycoplasma pneumonia, M. fermentans  
a M. hominis.22 Byly pozorovány také antivirotické účinky proti 
virům chřipky H1N1 a herpes simplex virům (HSV-1).21–23

Prášek z listové šťávy Aloe barbadensis 

Aloe vera je rostlinný druh pocházející z Arabského poloostrova 
a je celosvětově známý pro své pozitivní účinky na kůži a hojení 
ran.24 Úspěšně je využíván při léčbě chronických poranění a při 
léčbě popálenin, kde hraje důležitou roli v prevenci sekundárních 
infekcí.25,26

V Imuno ND se šťáva z listů A. vera přidává pro své zvláčňující  
vlastnosti a jako prevence dehydratace pokožky27, a také díky své 
antimikrobiální aktivitě.28,29

Olej ze semen Macadamia integrifolia

Macadamia integrifolia je doma v deštných pralesech jihovýchod-
ního Queenslandu a severního Nového Jižního Walesu (Austrálie). 
Olej ze semen je bohatý na tokoferoly, tokotrienoly a skvalen.30,31

V Imuno ND je makadamiový olej zodpovědný za zvláčňující  
a antioxidační vlastnosti, a také příjemně lehký a hebký pocit  
na dotek.32

Imuno ND: Čisté ruce. Přirozeně, bez chemie.

Olej z listů Eucalyptus globulus  

Eucalyptus globulus je rostlinný druh původem z Austrálie, který 
obsahuje velké množství látky 1,8-cineolu (eukalyptolu). Olej z listů 
tohoto druhu je známý pro svou významnou antivirotickou aktivitu, 
a to i proti obalenému viru příušnic (MV), viru herpes simplex (HSV-1 
a HSV-2) a respiračním virům, jako je virus chřipky typu H1N1.13–19

V poslední době také přibývá důkazů, že eukalyptol obsažený  
v oleji E. globulus se může vázat i na proteázy SARS-CoV-2.19,20
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Benzalkonium chlorid 

Benzalkoniumchlorid je primární složkou nealkoholových 
čistících prostředků na ruce, a je tak obsažen i v Imuno ND.  
Jedná se o kvarterní amonnou sloučeninu s bakteriostatickými 
vlastnostmi (proti garmpozitivním i gramnegativním bakteriím), 
fungistatickými účinky, a také mikrobicidní aktivitou proti  
některým organismům.7 Může také deaktivovat obalené viry 
(např. herpes simplex virus typu 1 – HSV-1, a také virus lidské 
imunodeficience typu 1– HIV-1) a některé neobalené viry, jako je 
např. virus lidské coxsackie.8

Tato složka se používá nejen jako antiseptikum na pokožku (také 
pro čištění ran), ale i jako dezinfektant na povrchy, který není  
nutné po aplikaci oplachovat.9 Je dobře snášená, je netoxická  
a nehořlavá, má nízký alergenní potenciál a poskytuje  
dlouhotrvající ochranu i po zaschnutí.1,10

Antimikrobiální působení benzalkoniumchloridu souvisí  
s adsorpcí na cytoplazmatickou membránu s následným  
pronikáním do mikroorganismu, narušením integrity buněčné 
membrány a únikem nízkomolekulárních cytoplazmatických 
složek, což způsobí lýzu (rozpad) buněčné stěny.11,12

Výhody Imuno ND
• Bez alkoholu.
• Nevysušuje pokožku rukou.
• Nemastný.
• Nehořlavý.
• Bezpečný pro děti.

BIO SLOŽENÍ

S OBSAHEM ZVLÁČŇUJÍCÍ
ALOE VERA

BEZOPLACHOVÝ

SVĚŽÍ
EUKALYPTOVÁ VŮNĚ

ZVLHČUJÍCÍ ÚČINEK

S ANTIMIKROBIÁLNÍM
TEA TREE OLEJEM
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Imuno ND prokázal při laboratorním testování účinnost  
na eliminaci SARS-CoV-2, tedy koronavirů, které způsobují  
onemocnění COVID-19.5

V rámci studie byla plocha o rozloze 100 cm2 kontaminována 
známým množstvím SARS-CoV-2 a následně byly odebrány 
vzorky setřením tampónem (namočeným v roztoku letheen  
bujónu nebo fosfátového pufru). Vzorek byl poté odeslán 
do laboratoře k extrakci genetického materiálu SARS-CoV-2  
(v tomto případě RNA) a analýze polymerázovou řetězovou  
reakcí  s reverzní transkripcí (RT-PCR).*

Imuno ND a SARS-CoV-2

Imuno ND

Obrázek 1. Grafické znázornění křivek vyplývající z RT-PCR (polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí) k detekci genetického materiálu SARS-CoV-2. 
Test byl proveden s využitím tří na sobě nezávisle ošetřených vzorků. 

Ve vzorcích ošetřených Imuno ND (kontaktní doba = 10 minut) nebyl kvantifikován žádný virový genetický materiál.
RFU-relativní fluorescenční jednotky (Relative Fluorescence Units)

RNA genom
(detekován experimentálně pomocí 

 RT-PCR)

Protein obalu (E)

Protein nukleokapsiy (N)

Membránový glykoprotein (M)

Spike ("hrotový") glykoprotein (S)

Obrázek 1 znázorňuje množství genetického materiálu viru po provedení experimentu. Obrázek ukazuje, že ošetřené vzorky  
neobsahovaly životaschopný genetický materiál z inokula SARS-CoV-2, zatímco kontrolní vzorky zůstaly kontaminovány.  

Ošetřenými vzorky jsou myšleny vzorky s aplikací Imuno ND, kontrolní vzorky jsou bez aplikace Imuno ND.

* Čekající na registraci jako biocidní prostředek.
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PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ
Imuno ND je kosmetický prostředek k čištění rukou a jeho 
účelem není diagnostikovat či léčit jakékoliv onemocnění.

VAROVÁNÍ
Pouze k zevnímu použití. 
Neaplikujte tento výrobek do očí ani do jejich blízkosti. 
V případě zasažení očí důkladně vypláchněte vodou. 
Objeví-li se podráždění nebo přetrvávající vyrážka, 
přestaňte výrobek používat a poraďte se s lékařem nebo  
lékárníkem.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti mladší 6 let by neměly 
výrobek užívat bez dohledu dospělé osoby. 

Nepoužívejte na sliznice ani do otevřených ran. 
V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.
Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám nad 40 °C.
 


