VITASEPT®
Antiseptinen käsienpuhdistusaine
Tuotteen ominaisuudet
• laaja antimikrobinen vaikutus
• nopea vaikutusaika (30 sek)
• pitkään jatkuva vaikutus (3 h)
• ei kuivata käsiä - sisältää ihonhoitoaineita
• vaikutusajan päätyttyä ihon normaali
mikrofloora palautuu nopeasti
• ei sisällä väri- tai tuoksuaineita
Vitasept® on tehokas laajavaikutteinen käsien
desinfiointiaine, jota käytetään sekä lääketieteessä
hygieeniseen ja kirurgiseen käsien desinfiointiin että
kotitalouksissa, jolloin päämääränä on suojella
ihmisten terveyttä.
Koostumus
isopropanoli 60%, etanoli (denat.) 15%,
kvaternääriset ammoniumyhdisteet 0,2%,
ihonhoitoaineet
Vaikutusspektri
Bakteerit: E.coli, Salmonella spp., Staphylococcus
spp (MRSA), Streptococcus spp, Listeria spp,
Enterococcus faecalis, Acinetobacter baumannii,
Corynebacterium ammoniagenes, Mycoplasma spp,
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes,
Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens,
Shigella dysenterriae, Vibrio cholerae, Bacillus
cereus, Mycobacterium, Clostridium spp ym.
Virukset: HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota,
Influenssa-virus (myös ns. sikainfluenssa) ym.
Sienet: Candida albicans
Vaikutusajat
Hygieeninen käsien desinfiointi EN 1500
Kirurginen käsien desinfiointi EN 12791
Bakterisidinen EN 13727, EN 1276
Fungisidinen EN 13624, EN 1275
Tuberkulosidinen EN 14348 (M. terrae)
Vaipallisia viruksia
HIV, HBV, HCV
Vaccinia virus
Influenssa-virus
Vaipattomia viruksia
Rota virus
Adeno virus

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

Käyttö
Hygieeninen käsien desinfiointi:
Hiero vähintään 3 ml ainetta 30 sekunnin ajan
kuiviin käsiin siten, että koko käsien pinta on aineen
peitossa. Käsien tulee olla aineesta kosteat vähintään
30 sekunnin ajan. Kiinnitä erityistä huomiota
sormien väleihin, sormenpäihin, kämmeniin ja
käsien sivuihin.
Kirurginen käsien desinfiointi:
Käsittele ensin kirurgisesti pestyt kuivat kädet ja
kyynärvarret riittävällä ainemäärällä (käsien koon
mukaan) 2 kertaa. Liuoksen vaikutusaika käsien
valmisteluun 90 sek.
Varoitus
Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää
voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta
ja huimausta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa
lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta
ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
Säilytä tiiviisti suljettuna. JOS KEMIKAALIA
JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit,
jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos
silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet
Fysikaalinen olomuoto: väriton, kirkas neste
Haju:
alkoholille tyypillinen
Liukenevuus:
liukenee vedessä
kaikissa suhteissa
Tiheys:
0,85g/cm³ (20°C)
Säilytys
Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä.
Säilytä 5–25°C:n lämpötilassa suojassa suoralta
auringonsäteilyltä.
Vastaavuus standardeihin
EN 1500, EN 12791, EN 1276, EN 13727, EN 1275,
EN 13624, EN 14348, EN 14476
Muut testausmenetelmät
RKI/DVV
Pakkaus
500ml pullo
1L pullo
1L dispenser pullo
5L kanisteri
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