VITASEPT®COLOR
Odos antiseptikas su dažikliu

•

Produkto savybės
• greitas ir veiksmingas poveikis
• labai gerai tinka odai
• geras
incizinės
plėvelės
lipnumas
išdžiūvus odai
• nepažeidžia odos
• sudėtyje
esantis
dažiklis
pažymi
dezinfekuotą operacijos vietą
• sudėtyje yra natūralių dažiklių
Sudėtis
izopropanolis 60%, etanolis (denat.) 15%,
ketvirtiniai amonio junginiai 0,2%, natūralus
dažiklis
Poveikio spektras
Bakterijos
(E.coli, S.aureus, E.hirae,
P.aeruginosa, MRSA ir kt)
Grybeliai
(C. albicans)
Tuberkuliocidinis
(M. terrae)
Su plėvėlė virusus
ŽIV, hepatito B virusas, hepatito C
virusas
Vaccinia virusas
Gripo virusas
Be plėvėlės virusus
Rota virusas
Adeno virusas

15 sek

30 sek
30 sek
15 sek
15 sek
15 sek
30 sek
60 sek

Naudojimas
Odos antiseptinis apdorojimas prieš invazinę
procedūrą:
Sritį priemone apdoroti mažiausiai du kartus.
Incizinė plėvelė gali būti klijuojama tik ant
švarios odos.
Veikimo trukmė 90 sek.
Atsargumo priemonės
• Elektros įrangą galima naudoti tik tada,
kai paviršius visiškai sausas.
•

•
•

Negalima naudoti ant varžčiu suveržtos
odos.
Vengti kontakto su akimis.
Netinka naudoti kaip atvirų žaizdų ir
gleivinės antiseptiką

Įspėjimas
Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių
dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos
svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų
paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų
degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti
sandariai uždarytą. PATEKUS Į AKIS: atsargiai
plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas
nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Fizikinės ir cheminės savybės
Agregatinė būsena: geltonas skystis
Kvapas:
specifinis (alkoholis)
Tirpumas:
visiškai tirpus bet kokiu
santykiu
Tankis:
0,84 – 0,87 g/cm³ (20°C)
Laikymo sąlygos
Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–
25°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės
saulės spindulių.
Atitiktis standartams
EN 12791, EN 13727,
EN 1276, EN 14348,
EN 14476, EN 1275
Kiti bandymų būdai
DVV/RKI
Biocido registravimo pažymėjimo Nr.:
(A-01PNO601356-14-160)-BSV-6872
Pakuotė
1L butelis
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