VITASEPT®H
Odos antiseptikas
Produkto savybės
• bespalvis
• greitas ir veiksmingas poveikis
• nepažeidžia odos
• netinka naudoti kaip atvirų žaizdų ir
gleivinės antiseptiką!
Sudėtis
izopropanolis 60%, etanolis (denat.)
ketvirtiniai amonio junginiai 0,2%

15%,

Poveikio spektras
Bakterijos: 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 ir t.t.
Virusai: hepatito B ir C virusai, ŽIV, adeno, rota,
gripo virusas (taip vadinamas kiaulių gripas) ir t.t.
Grybeliai: Candida albicans
Poveikio trukmė
Baktericidinis EN 13727, EN 1276
Fungicidinis EN 1275
Tuberkuliocidinis EN 14348 (M. terrae)
Su apvalkalu virusus
ŽIV, hepatito B ir C virusai
Vaccinia virusas
A-virusas (Influenza)
Gripo virusas
Be apvalkalo virusus
Rota virusas
Adeno virusas

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

Naudojimas
Odos dezinfekavimui prieš suleidžiant vaistus
švirkštu ar imant kraują:
Užpurkškite priemonės Vitasept®H ant švirkštu
duriamos vaistų suleidimo ar kraujo ėmimo vietos,
nuvalykite tamponu, užpurkškite priemonės dar
kartą ir leiskite tirpalui išdžiūti. Veikimo trukmė 15
sek.

Antiseptiniam odos apdorojimui prieš operaciją:
Odos vieta apdorojama du kartus. Incizijos plėvelę
galima lipdyti tik ant sausos odos. Veikimo trukmė
90 sek.
Kaip odos antiseptikas vabzdžių įgėlimus:
Purkšti ant odos ir palaukti, kol išdžius.
Nagų antiseptikas darant manikiūrą:
Prieš pradedant procedūrą purkšti ant pirštų taip,
kad nagai būtų padengti priemone, ir palaukti, kol
išdžius. Tinka naudoti kaip odos antiseptikas darant
parafino voneles, tatuiruotes, ilgalaikį makiažą,
modeliuojant antakius ir pan.
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: bespalvis, aiškus 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 1276, EN 13727,
EN 14348, EN 14476, EN 1275
Kiti bandymų būdai
DVV/RKI
Biocido registravimo pažymėjimo Nr.:
(A-01PNO601355-14-159)-BSV-6869
Pakuotė
150ml butelis su purškikliu
1L butelis
5L kanistras
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