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Skinsept Pur, preparat do odkażania skóry, 350 ml
 

Cena: 35,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 350 ml

Postać rozt.

Producent ECOLAB SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Skinsept Pur to preparat który jest odpowiedni do odkażania skóry, przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i
szczepieniami.

Jest to produkt złożony, zawierający substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej.

Zastosowane w nim substancje czynne: izopropanol, etanol i alkohol benzylowy wzajemnie uzupełniające swój zakres działania,
zapewniając szerokie spektrum działania.

Produkt jest skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom:
Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. Skinsept pur odkaża i odtłuszcza skórę.

Preparat jest autosterylny (Patent Europejski nr 0016319). Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny do przetrwalników przy
produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarły w preparacie nadtlenek wodoru niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się dostać
ponownie do roztworu.
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Obszar zastosowań:

- dezynfekcja skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami itp.- TAK

- dezynfekcja skóry przed operacjami i punkcjami - TAK

- barwiony - NIE

- bezbarwny - TAK

- nie zawiera jodu - TAK

- MRSA - TAK

 

Preparatu nie należy stosować:

do dezynfekcji otwartych ran o dużej powierzchni,
do dezynfekcji błon śluzowych,
w okolicy oczu,
u noworodków urodzonych przedwcześnie.

 

Skład: 100 g roztworu zawiera:

Substancja czynna:

46,0 g etanolu (96% zdenaturowany)
27,0 g alkoholu izopropylowego
1,0 g alkoholu benzylowego.

Substancje pomocnicze:

nadtlenek wodoru,
woda oczyszczona.

 

Pojemność: 1000 ml
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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