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Bőrfertőtlenítés

ASEPTODERM®
coloured

coloured

coloured

Színezett, alkoholtartalmú bőrfertőtlenítő szer
• műtét előtti bőrfertőtlenítés
• színezett oldat a könnyebb használatért
• bőrbarát összetevők
A készítmény típusa

Antimikrobiális spektrum

Használatra kész, alkoholtartalmú bőrfertőtlenítő szer. Az Aseptoderm coloured színezett,
ezért a fertőtlenített terület jól látható a műtétek
előtti, illetve azok utáni bőrfertőtlenítés során.

• baktericid (MRSA is)
• yeasticid
• szelektiv virucid
(HBV/HIV/BVDV/HCV/Vaccinia/Influenza)
• tuberkulocid
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Jól alkalmazható az Aseptoderm coloured injekciók, incíziók, punkciók, vérvétel, katéterezés,
kisebb műtéti beavatkozások, baleseti- és bagatell sérülések estén is.
A termék kiemelkedően bőrbarát és mentes a
hosszú távú hatóanyagoktól melyek irritáló hatásúak lehetnek az érzékeny bőrön. Ezért különösen bőrbarát. Aldehid-, fenol– és QAC-mentes,
valamint spóramentesen szűrt.

Alkalmazási területek
Ajánlott injekciók, inciziók és punkciók előtti, valamint pre- és posztoperatív bőrfertőtlenítésre.

Delivery
SzállításiUnits
egységek
Kiszerelési egység

Szállítási egység

250 ml
spray

20 x 250 ml

500 ml palack

20 x 500 ml

1 L palack

12 x 1 L

Behatási idők
Antimikrobiális tulajdonságok

15 mp

30 mp

1 perc

3 perc

bőrfertőtlenítés

injekció és perifériás erek punkciói előtt

bőrfertőtlenítés

Faggyúmirigyekben szegény bőr

bőrfertőtlenítés

Faggyúmirigyekben gazdag bőr

szeletív virucid

RKI/DVV szerint

burkos vírusok ellen
beleértve HBV/HIV/HCV

BVDV

műtétek előtti, ízületek, testnyílások
és üreges szervek punkciói előtt

Vaccinia vírus

Felhasználás
A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Permetezze a kezelendő bőrfelületre,
vagy kenje be a fertőtlenítendő részeket. Ügyeljünk arra, hogy a bőrfelület a behatási idő végéig
nedves maradjon.

baktericid

piszkos körülmények esetén,
DGHM/VAH ajánlás

yeasticid

piszkos körülmények esetén,
DGHM/VAH ajánlás

tuberkulocid

tiszta körülmények esetén

Ügyeljünk arra, hogy a bőrfelület a behatási idő végéig nedves maradjon!
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Dr. Schumacher

Bőrfertőtlenítés

ASEPTODERM® coloured
Színezett alkoholos bőrfertőtlenítő szer

Adagolóeszközök

Szakértői vélemények:

Környezeti információk

Adagolópumpa 500 ml/1 l-es PE flakonhoz.

Dr. Pitten, Higiénikus, Gießen
Szakértői jelentés a bőr- és kézfertőtlenítésről
a DGHM/VAH irányelv és az EN 1500/ EN 12791
szabványok alapján.

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek
modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett készülnek. A magas minőségügyi
szabványok betartása garantálja a termékek
állandó, kiváló minőségét.

Összetétel
100g használatra kész oldat hatóanyagtartalma: 2-propanol 63.14 g
Egyéb összetevők:
bután-1,3-diol, lanolin-polioxietilén, tisztított
víz, illatanyag, E 102 és E 127 színezőanyag.

Speciális útmutató
Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása. Csak ép bőrfelületen alkalmazható. Ne alkalmazzuk nyálkahártyán, és szem
környéki bőr fertőtlenítésére. Mást tisztító- és
fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad
nyúlni. Orvosi tanácsadás esetén, vigye magával
a készítmény címkéjét, csomagolását. Az edény
tartsa szorosan lezárva. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/országos előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

Prof. Dr. Werner, Higiénikus, Schwerin
Szakértői jelentés a bőrfertőtlenítésről a DGHM/
VAH irányelv szerint. Szakvélemény a Vacciniavírus, BVDV virucid hatásról.
Dr. Steinmann,
Virológus, Bremen:
,
Szakértői jelentés az RKI irányelvek szerinti BVDV
aktivitásról (HCV).
Szakértői jelentés az RKI irányelvek szerinti
Vaccinia-vírus virucid aktivitásról.
Dr. Färber, Higiénikus, Gießen:
Szakértői jelentés a tuberkulocid aktivitásra
vonatkozóan.
Dr. Rapp, Virológus, Ochsenhausen:
Szakértői jelentés a Vaccinia vírus virucid aktivitásáról az RKI irányelvek szerint.
Szakértői jelentés a BVDV virucid aktivitásáról
az RKI irányelvek szerint.

Forgalomba hozatali információk
Szerepel a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítő listáján.
Regisztrálva gyógyszerkészítménynek megfelelően Németországban az AMG szerint
(Reg. Szám: 45432.00.00).

Engedélyek
EMMI engedély: engedélyköteles
OKBI bejelentés: bejelentés köteles
OGYÉI bejelentés: nem OGYÉI bejelentés köteles

A Dr. Schumacher GmbH a DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001,
DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerinti
tanúsítvánnyal és validált környezetvédelmi menedzsment
rendszerrel rendelkezik (az EMAS szerint).
Az IHO, a VCI, a BAH, a DGSV és a DGKH tagja.

