ZHIVASEPT™
Soluţie pentru dezinfectarea chirurgicală şi
igienică a mâinilor
Preparat cu acţiune bactericidă, fungicidă, virucidă
(HBV, HCV, HIV, Adenovirus, Poliovirus), tuberculocidă

Substanţe active:
•
•

Propanol – 45 %
Izopropanol – 30 %

Alte ingrediente : Emolienți, parfum, substanțe hidratante.
Caracteristici :
•
•

•

Gel de culoare albastră cu miros plăcut. pH – 5.5 – 7.5 Biodegradabil.
Catifelează și reâmprospătează pielea, fără să fie lipicios. Nu provoacă sensibilitate chiar și
după utilizare frecventă și îndelungată. Nu este nevoie de spălare după aplicare. Se usucă
rapid.
Datorită emolienților si substanțelor de hidratare ZHIVASEPT GEL, protejează pielea lăsând
o senzație placută după utilizare.

Spectru de activitate :
•

ZHIVASEPT GEL – este bactericid.

Aria de aplicare :
•

Dezinfecția igienică în unitați medico – sanitare, spitale, instituții și publicul larg. Se
poate folosi înainte și / sau după consultații medicale Se poate folosi și la dezinfecția
mănușilor de examinare.

Modul de utilizare:
Dezinfectarea mâinilor:
Igienică

Se utilizează prin frecare 3 ml timp de 60
secunde

Chirurgicală

Se utilizează prin frecare 2 x 5 ml timp de 6
minute (2 x 3).

Dezinfectarea pielii:
Înainte de injecţii

Prin tamponare timp de 15 -60 secunde.

Înainte de puncţii şi intervienţa chirurgicală

Prin tamponare timp de 1 – 10 minute.

Fraze de risc:
R10 – Inflamabil
R41 – Risc de leziunea gravă a ochilor
R67 – Aburii pot provoca somnolenţa şi ameţeala

Sfaturi pentru siguranţă:
S2 – A se păstra în locuri inaccesibile copiilor S7
- A se păstra recipientul închis ermetic
S9 – A se păstra în locuri bine ventilate
S16 – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei. Fumatul interzis
S25 – A se evita contact cu ochii
S26 – În caz de contact cu ochii imediat spălaţi cu apa şi consultaţi medicul

Condiţii de păstrare, transport şi utilizare:
A se păstra în ambalaj original închis ermetic, în locuri bine ventilate, departe de surse de scântei,
alimente, băuturi. A se evita contactul cu lumina directă a soarelui. A se evita aruncarea preparatului
în canalizare şi apele de spălare.
NUMAI PENTRU UTILIZAREA EXTERNĂ

