VITASEPT®E
Rankų antiseptikas
Produkto savybės
• etanolio pagrindu
• platus antimikrobinis poveikis
• greitas poveikis (30 sek)
• ilgalaikis poveikis (3 val.)
• nesausina rankų – sudėtyje yra odos priežiūros
agentų
• praėjus veikimo laikui greitai atsinaujina
normali odos mikroflora
• eterinis citrusinių vaisių aliejus suteikia odai
malonų kvapą
®

Vitasept E tai etanolio pagrindu pagaminta plataus
veikimo spektro antiseptinė rankų priemonė, kuri
naudojama medicinoje, rankų higienai ir
chirurginiam dezinfekavimui, taip pat ir privačiame
sektoriuje, gyventojų sveikatos apsaugos tikslais.
Dėl unikalios sudėties nesausina rankų.
Sudėtis
etanolis (denat.) 95%, ketvirtiniai amonio junginiai
0,05%, citrusinių vaisių sėklų aliejaus, odos
priežiūros agentai
Poveikio spektras
Bakterijos: E.coli, Salmonella, Staphylococcus
aureus
(MRSA),
Pseudomonas
aeruginosa,
Streptococcus spp.,
Listeria
monocytogenes,
Salmonella spp., Enterococcus hirae ir t.t.
Tuberkuliocidinis: Mycobacterium terrae
Virusai: VISI virusai su apvalkalu ir be apvalkalo
(ir hepatito A)
Grybeliai: Candida albicans
Poveikio trukmė
Higieninė rankų antiseptika EN 1500
Chirurginė rankų antiseptika EN 12791
Baktericidinis EN 13727
Fungicidinis EN 1275
Tuberkuliocidinis EN 14348 (M. terrae)
VISI virusai su apvalkalu ir be
apvalkalo* EN 14476
*Eksperto ataskaita: Dr.Jochen Steinmann, MikroLab GmbH,
gegužės 2012
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90 sek
15 sek
30 sek
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Naudojimas
Higieninė rankų antiseptika:
Trinti bent 3ml gaminio į sausas rankas 30-čiai
sekundžių taip, kad visas rankų paviršius būtų
padengtas. Rankos turi būti šlapios mažiausiai 30
sekundžių Ypač didelį dėmesį skirti tarpupirščiams,
pirštų galiukams, delnams, rankų šonams.
Chirurginė rankų antiseptika:
Chirurginiu būdu nuplautas sausas rankas ir alkūnes
2 kartus apdoroti pakankamu priemonės kiekiu
(priklausomai nuo rankų dydžio). Poveikio trukmė:
90 sek.
Įspėjimas
Labai degūs skystis ir garai. Laikyti vaikams
neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos
šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos
arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti
sandariai uždarytą.
Fizikinės ir cheminės savybės
Agregatinė būsena: bespalvis, aiškus skystis
Kvapas:
specifinis (alkoholis)
Tirpumas:
visiškai tirpus bet
kokiu santykiu
Tankis:
ca 0,789 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 1500, EN 12791, EN 1275, EN 13727,
EN 14348, EN 14476
Biocido registravimo pažymėjimo Nr.:
(A-01PNO601359-14-163)-BSV-6953
Pakuotė
75ml užspaudžiamu dangteliu butelis
500ml butelis
1L butelis
5L kanistras
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