
 
 

VITASEPT®E 
 
KÄTE ANTISEPTIKUM 
 
Vitasept®E on efektiivne laia toimespektriga käte antiseptikum, mida kasutatakse nii 
meditsiinis hügieeniliseks ja kirurgiliseks käte antiseptikaks, kui ka erasektoris rahvatervise 
kaitse eesmärgil. Sisaldab nahahooldusvahendeid, sh tsitrusseemneõli. 
 
 
 
TOOTE OMADUSED   

• etanoolibaasiline 
• kiire toimeaeg (30 sek)  
• pikaajaline toimekestvus (3 h)  
• sisaldab nahahooldusvahendeid  
• toimeaja möödudes taastub kiiresti naha normaalne mikrofloora  
• ei sisalda värvaineid 
• looduslik tsitrusseemneõli jätab kätele meeldiva lõhna 
• hävitab kõik ümbrisega ja ümbriseta viirused* 

 
*Ekspert raport: Dr. Jochen Steinmann, MikroLab GmbH, mai 2012 
 
 
KASUTAMINE 
Hügieeniline käte antiseptika:  
Hõõruda vähemalt 3ml vahendit 30 sekundi vältel kuivadesse kätesse nii, et kogu käte pind 
oleks kaetud. Käed peavad olema märjad vähemalt 30 sek. Eriti pöörata tähelepanu 
sõrmevahedele, -otstele, peopesadele, käekülgedele.  
Kirurgiline käte antiseptika:  
Töödelda eelnevalt kirurgiliselt pestud kuivad käed ja küünarvarred piisava koguse (sõltuvalt 
käte suurusest) tootega 2 korda. Lahuse toimeaeg käte ettevalmistamiseks 90 sek.  
 
 
TOIMEAEG 
Hügieeniline käte antiseptika – 30 sekundit 
Kirurgiline käte antiseptika – 90 sekundit 
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MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER 

MIKROORGANISM TINGIMUS KONTSENTRATSIOON TOIMEAEG 
Acinetobacter 
baumannii 

mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 

Bacillus cereus mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 
Campylobacter spp. mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 
Clostridium spp. mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 
Enterobacter 
aerogenes 

mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 

Escherichia coli mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 
Enterococcus hirae mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 
Enterococcus faecalis mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 
Klebsiella pneumoniae mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 
Listeria spp. mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 
Mycoplasma 
hyopneumoniae 

mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 

Pseudomonas 
aeruginosa 

mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 

Salmonella spp. mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 
Shigella dysenterriae mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 
Staphylococcus spp. (sh 
MRSA) 

mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 

Streptococcus spp. mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 
Vibrio cholerae mustad tingimused lahjendamata 15 sekundit 
Mycobacterium terrae mustad tingimused lahjendamata 30 sekundit 
Candida albicans mustad tingimused lahjendamata 30 sekundit 
Trichophyton 
mentagrophytes 

mustad tingimused lahjendamata 30 sekundit 

HBV/HCV, HIV puhtad tingimused  lahjendamata 15 sekundit 
HAV puhtad tingimused  lahjendamata 60 sekundit 
Herpes simplex puhtad tingimused  lahjendamata 15 sekundit 
Influenza viirused puhtad tingimused  lahjendamata 15 sekundit 
Vaccinia viirus puhtad tingimused  lahjendamata 15 sekundit 
Koroonaviirused puhtad tingimused  lahjendamata 15 sekundit 
Adenoviirus puhtad tingimused  lahjendamata 15 sekundit 
Noroviirus puhtad tingimused  lahjendamata 15 sekundit 
Polioviirus puhtad tingimused  lahjendamata 60 sekundit 
Rotaviirus puhtad tingimused  lahjendamata 15 sekundit 

 
 
 
 
VASTAVUS STANDARDITELE 
EN 1500, EN 12791, EN 1275, EN 13727, EN 14348, EN 14476 
 



 
SÄILITAMINE 
Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Säilitada temperatuuril 5-25°C, mitte hoida otsese 
päikesekiirguse käes. 
 
 
UTILISEERIMINE 
Valmislahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. 
Pakendi utiliseerimiseks, loputada pakendi sisu veega. 
 
 
ETTEVAATUST! 
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust 
või peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest 
pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida pakend 
tihedalt suletuna. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult 
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. 
Loputada veel kord.  

 
 

 
 
KOOSTIS 
100g toodet sisaldab aktiivseid toimeaineid: denatureeritud etanool 95g, kvaternaarsed 
ammooniumühendid 0,05g 
 
Biotsiidi reg.nr: 1015/12 
 
 
PAKENDID 

 
 

 


