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VITASEPT® 
 
Antiseptiķis rokām 
 

Produkta īpašības 
• plaša pretmikrobu iedarbība 
• ātra iedarbība (30 sekundes) 
• ilgstoša aktīvā iedarbība (3 h) 
• nesausina rokas - ietver ādas kopšanas 

līdzekļus 
• pēc iedarbības laika ātri atjaunojas normāla 
ādas mikroflora 

• nesatur parfīmus un krāsvielas 
 
Vitasept® ir efektīvs roku dezinficēšanas līdzeklis ar 
plašu iedarbības spektru. Tas tiek izmantots kā 
medicīnā higiēniskai un ķirurģiskai roku 
dezinficēšanai, tā arī individuāli ar nolūku aizsargāt 
cilvēku veselību. 
 
Sastāvs 
izopropanols 60%, etanols (denat.) 15%, 
četraizvietotie amonija savienojumi 0,2%, ādas 
kopšanas līdzekļus 
 
Iedarbības spektrs 
Baktērijas: 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 u.c. 
Vīrusi: HBV, HCV, HIV, Adeno vīruss, Rota vīruss, 
Influenza vīrusi (t. sk. tā sauktā cūku gripa) u.c. 
Sēnītes: Candida albicans 
 
Iedarbības laiks  
Higiēniskā roku antiseptika EN 1500  30 sek  
Ķirurģiskā roku antiseptika EN 12791  90 sek  
Baktericīda EN 13727, EN 1276 15 sek  
Fungicīda EN 13624, EN 1275 30 sek  
Tuberkulocīda EN 14348 (M. terrae)  30 sek  
Apvalkotie vīrusi 
HIV, HBV, HCV 
Vaccinia vīruss 
Influenza vīrusi  

 
15 sek 
15 sek 
15 sek  

Neapvalkotie vīrusi 
Rota vīruss 
Adeno vīruss 

 
30 sek 
60 sek  

 
 
 
Lietošana 
Higiēniskā roku antiseptika: 
Vismaz 3 ml līdzekļa 30 sekundes ieberzēt sausās 
rokās tā, lai būtu pārklāta visa roku virsma. Rokām 
jābūt mitrām vismaz 30 sek. Īpaši pievērst uzmanību 
vietai starp pirkstiem, pirkstgaliem, plaukstām, roku 
sāniem. 
Ķirurģiskā roku antiseptika: 
Apstrādāt iepriekš ķirurģiski mazgātas sausas rokas 
un apakšdelmus ar pietiekamu daudzumu (atkarībā 
no roku lieluma) produkta 2 reizes. Iedarbības laiks 
90 sek. 
 
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: bezkrāsains, skaidrs šķidrums  
Smarža:    specifiska (raksturīga alkoholam)  
Šķīdība ūdenī:  pilnībā šķīst ūdenī visās proporcijās 
Blīvums:    0,85 g/cm³ (20°C)  
 
Uzglabāšana 
Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". 
Glabāt 5-25°C temperatūrā, neglabāt tiešos saules 
staros.  
 
Atbilstība standartiem 
EN 1500, EN 12791, EN 1276, EN 13727, 
EN 1275, EN 13624, EN 14348, EN 14476 
 
Citas testa metodes 
RKI/DVV 
 
Biocīda reģistrācijas apliecība Nr.: 
LV25112010/7109 
 
Iepakojums 
500ml pudele 
1L pudele 
1L pudele dispenser 
5L skārda kārba 


