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MEDSEPT-SKIN 

(Higieninei ir chirurginei odos dezinfekcijai) 

.  

PASKIRTIS: 

 Veiksminga, plataus veikimo spektro priemonė alkoholių pagrindu higieninei ir 

chirurginei rankų dezinfekcijai bei pacientų odos dezinfekcijai prieš injekcijas ir dūrius į 

periferines kraujagysles. 

 Rankų ir kojų grybelinių susirgimų profilaktikai. 

 MEDSEPT-SKIN galima naudoti naudoti ligoninių skyriuose, palatose, 

tualetuose, tvarstomuosiuose, procedūriniuose, visų specializacijų gydytojų kabinetuose, personalo 

patalpose, funkcinės diagnostikos, intensyvios terapijos, hemodializės, chirurgijos, infekciniuose 

skyriuose, operacinėse,   ambulatorijose, laboratorijose, stomatologų kabinetuose, visose kitose 

gydymo įstaigų patalpose, greitosios pagalbos mašinose, sanitarinėje tarnyboje, namie slaugant 

ligonius, senus žmones, naujagimius, kosmetikos, farmacinių produktų gamyboje t.y. visur, kur 

reikia laikytis geros rankų higienos. 

 

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI: 

 Asmens higienos dezinfekantas (1tipo biocidas).  

 Pagaminta alkoholio pagrindu. 

 Paruoštas naudoti. 

 Pasižymi labai greitu ir plataus antimikrobinio spektro poveikiu (tyrimai atlikti 

EB reglamentuotose laboratorijose). 

 Nėra dažiklių ir aromatinių medžiagų. 

 Sudėtyje esantis glicerolis apsaugo odą nuo sudirgimo ir išsausėjimo. 

 Veikliosios medžiagos įsiskverbia į giliuosius epidermio sluoksnius, todėl rankos 

išlieka be mikrobų net ilgai dėvint gumines pirštines. 

 

VEIKIMAS: 

MEDSEPT-SKIN atlieka plataus spektro dezinfekcijos poveikį šiems ligų 

sukėlėjams: 

Bakterijoms – Psiaudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, 

Staphylococcus aureus, Mycobacterium terrae, Mycobacteriumn avium ir kt. 

Grybeliams –A.brasiliensis, Candida albicans. 

 Virusams - hepatito B virusui (HBV), ŽIV (HIV), hepatito C virusui (HCV), Herpes 

simplex, Influenza, Vaccinia, Rota, Nora virusui ir kt. – veikimo laikas 30 sek. 

 

SUDĖTIS: 
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Veikliosios medžiagos:  

Propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 30%, 

Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 

0,1%. Sudėtyje yra glicerolio, etanolio, citrinų rūgšties. 

 

NAUDOJIMAS: 

Produktas paruoštas naudojimui. 

Ekspozicijos metu oda turi būti drėgna. Po dezinfekcijos odos nuplauti nereikia. 

 

Higieninis rankų dezinfekavimas (pagal EN 1500). Jis atliekamas: 

    prieš nedideles intervencijas (prieš endoskopijas, punkcijas, kateterizavimus); 

    prieš liečiant rankomis kateterių, drenų įvedimo vietas; 

    prižiūrint ligonius su labai nusilpusiu imunitetu 

    po kontakto su ligoniais, galinčiais būti infekcijos šaltiniu; 

     Ant švarių, sausų rankų dozatoriumi užpilti 3 ml preparato ir kruopščiai įtrinti į odą, nagus, 

pirštus, tarpupirščius, riešus; ekspozicijos laikas – 30sek. 

 

Chirurginis rankų dezinfekavimas (priešoperacinė antiseptika pagal EN 12791): 

Ant švarių, sausų rankų (plaštakų, riešų, dilbių, alkūnių) užpilti reikiamą preparato kiekį 

(ne mažiau kaip po 3 ml) ir masažuojant įtrinti į odą; priemonę palikti išdžiūti, bent 3 min., 

procedūrą pakartokite; bendras ekspozicijos laikas –90 sek. 

 

Odos dezinfekcijai injekcijų, skiepijimų, kraujo ėmimo vietoje odą gerai sudrėkinti 

dezinfekuojančiu skysčiu vienodai sutepant steriliu tamponu, ekspozicijos laikas – 30 sek. 

Kojų grybelinių susirgimų profilaktikai avalynę iš vidaus išpurkšti 3 ml preparato ir palaukti 

kol išdžiūs. Pabuvus vietose kur padidėjusi rizika užsikrėsti kojų grybeliu, apipurkšti kojų pėdas. 

Medikamentinio kojų grybelio gydymo metu ir po jo, pakartotiniam užsikrėtimui išvengti, 

vakarais apipurkšti kojų pėdas. 

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS:  

Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape 

nurodytas darbų saugos ir sveikatos priemones. 

MEDSEPT-SKIN naudokite tik sveikai odai dezinfekuoti. 

Nenaudojamas veido odos, žaizdų arba sekreto sankaupos virš žaizdos dezinfekcijai. 

 

FIZIKINĖS-CHEMINĖS SAVYBĖS: 

Išvaizda: Bespalvis,skaidrus skystis, turintis natūralų etilo alkoholio kvapą. Priemonei 
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išdžiūvus, kvapo nelieka. 

Tankis, g/ cm
3
: 0,865–0,875 

pH: 6,5–7,5 

Daugiau informacijos ieškokite produkto saugos duomenų lape. 

 

DARBŲ SAUGOS NURODYMAI:  
Atsargiai. Degus skystis ir garai. 

Sukelia smarkų akių dirginimą. 

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. 

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, 

jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. 

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. 

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 

FASAVIMAS IR LAIKYMAS: 

Priemonė fasuojama į plastmasinius butelius po 0,5, 1 l su purkštuku (arba be) ir bakelius 

po 5 l. Sandėliuojama sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių. 

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėn. nuo pagaminimo datos. 

 

 

 

 

 


