VITASEPT®COLOR
Antiseptiķis ādai ar krāsvielu
Produkta īpašības
• iedarbojas ātri un efektīvi
• laba savietojamība ar ādu
• labs incīziju plēves lipīgums pēc ādas
nožūšanas
• nebojā ādu
• krāsvielas satura dēļ marķē dezinficētu
operācijas lauku
• saturošs dabīgo krāsvielu
Sastāvs
izopropanols 60%, etanols (denat.) 15%,
četraizvietotie amonija savienojumi 0,2%,
dabiska krāsviela
Iedarbības spektrs
Baktērijas
(E.coli, S.aureus, E.hirae,
P.aeruginosa, MRSA u.c.)
Sēnītes
(C. albicans)
Tuberkulozes izraisītājs
(M. terrae)
Apvalkotie vīrusi
HIV, HBV, HCV
Vaccinia vīruss
Influenza vīrusi
Neapvalkotie vīrusi
Rota vīruss
Adeno vīruss

15 sek

30 sek

•
•

Izvairīties no saskares ar acīm
Nav piemērots brūču un
antiseptikai

gļotādu

Brīdinājums
Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa
nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību
vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Sargāt no
karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas
uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
Tvertni stingri noslēgt. SASKARĒ AR ACĪM:
Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to
var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu
iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Fizikālās un ķīmiskās īpašības
Fizikālais stāvoklis: dzeltens šķidrums
Smarža:
specifiska (raksturīga alkoholam)
Šķīdība ūdenī: pilnībā šķīst ūdenī visās proporcijās
Blīvums: 0,84 – 0,87 g/cm3 (20°C)
Uzglabāšana
Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz".
Glabāt 5-25°C temperatūrā, neglabāt tiešos saules
staros.

30 sek

Atbilstība standartiem
EN 12791, EN 13727, EN 1276, EN 14348,
EN 14476, EN 1275

15 sek
15 sek
15 sek

Citas testa metodes
DVV/RKI

30 sek
60 sek

Biocīda reģistrācijas
apliecība Nr.:
LV13022013/992

Lietošana
Ādas antiseptiska apstrāde pirms invazīvas
procedūras:
Zona ar līdzekli ir jāapstrādā vismaz divas reizes.
Incīziju plēvi var līmēt tikai uz sausas ādas.
Iedarbības laiks 90 sek.

Iepakojums
1L pudele

Informācija ievērībai
• Elektriskus darbarīkus var izmantot tikai
tad, kad virsma ir pilnībā sausa
• Nedrīkst izmantot uz ādas, kas ir zem
žņauga
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