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Алкохолен дезинфектант за ръце и кожа

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА
РЪЦЕ И КОЖА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Моля, прочете внимателно!

AHD 2000®  
Готов разтвор за употреба върху кожата

Активна съставка: етанол %96
Разр. No.: 6339804.00.00

СЪСТАВ:
100 g разтвор съдържа: 
Лекарствено активна съставка: 79,9 g етанол %96; 
Други съставки:
Butan-2-on (Denaturierungsmittel), Macrogolglycerolcocoate,
парфюмно масло Pinoflor, млечна киселина, пречистена вода.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
•  Хигиенна и хирургична дезинфекция на ръцете 
•  Дезинфекция на неувредена кожа
•  За борба с бактериите (вкл. TbB), гъбичките, обвити и

необвити вируси, ротавирус, аденовирус и норовирус
(Rota-, Adeno- und Norovirus)

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ/ДОЗИРОВКА:
Нанасяйте външно, неразредено!

Хирургическа дезинфекция на ръцете:
Поставете най-малко 5 мл. AHD 2000® в ръцете и
подмишниците и разтрийте до изсушаване, като обърнете
специално внимание на върховете на пръстите, ноктите и
гънките по ръцете.
Продължителност: 1.30 минути

Хигиенна дезинфекция на ръцете (също и в случай на параграф
18 от Закон за защита срещу инфекции (IfSG)):
Ръцете трябва да се поддържат навлажнени с препарата през
цялото време на действието му (минимум 3 мл.  zа 30 секунди)

 

Дезинфекция на кожата
Кожата за дезинфекциране на пациенти да се навлажни
напълно с  AHD 2000® и да се остави да изсъхне минимум
10 секунди, особено преди използването на термоелектрически
уреди. 

Ефикасност Времетраене
(минимално)

Хигиенна дезинфекция на ръце (EN 1500) 30 s

Хирургическа дезинфекция на ръце (EN 12791) 1,5 min

Дезинфекция на кожа 
(за места с малко мастни жлези)

15 s

Преди пункции и инжекции 15 s

Преди пункции на стави, телесни кухини, кухи
органи и хирургични интервенции

1 min

Дезинфекция на кожата (богата на мастни жлези)
преди всички процедури

 min

Бактерициди (EN 13727) вкл. TbB (EN 14348) 30 s

Фунгицид (EN 13624) 15 s

Ограничени вируси (включително HIV, HBV, HCV)
(според. RKI-препоръка  2004/01)  
(EN 14476)

30 s

Ограничена вируцидна PLUS
(включително Rota-, Adeno-, Norovirus)
(EN 14476)

30 s

Деца и подрастващи
Не се препоръчва употреба при деца и подрастващи поради
липсата на данни за безопасност.
Да се прилага само под лекарски контрол.

Бременност и кърмене
При правилно използване, AHD 2000® може да се използва
по време на бременност и кърмене.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Не са известни.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ 
При честа употреба може да се стигне до кожни раздразнения
(зачервяване, усещане за парене и изсушаване на кожата).
Свръхчувствителност към някоя от съставките са много редки
( <10.000/ 1). За да избегнете изсушаването на кожата, се
препоръчва след работа и в почивките да нанасяте крем на
ръцете си. При силно изразени раздразнения посетете лекар! 

Докладване на нежелани реакции:

Ако забележите нежелани реакции, се обърнете към
лекар/фармацевт или друг медицински персонал.
Това важи също и за нежелани реакции, които не са описани в
тази листовка. 
Нежелани реакции може да съобщите също така и директно на
Немския институт за лекарства и медицински продукти,
отдел Фармакология.
Адрес: Kurt-Georg-Kiesinger-Alee 3, D53175- Bonn
www.bfarm.de
Като съобщите за нежелани реакции, може да допринесете за 
получаване на повече информация за сигурността при
използването на този продукт. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ: 
•

  

AHD 2000® дразни очите и лигавиците. Не трябва да се
използва в близост до очите, върху наранена кожа или
лигавици. В случай на случаен контакт с очите или лигавици,
се препоръчва незабавно да се изплакне обилно с вода
(в случай на контакт с очите да се изплакне също и под
клепачите). Ако дразненето продължава, потърсете лекар.

•
  
AHD 2000® е само за външно приложение. В случай на
неволно поглъщане, потърсете лекарска помощ незабавно.  

• Ако при честа употреба на AHD 2000®, се появят леки кожни
раздразнения (напр. сухи ръце), подсилете грижата за ръцете.

• Преди употребата на електрически уреди, ръцете и кожата на
пациента трябва да са сухи. Прилагайте с повишено внимание
при повърхности, чувствителни на алкохол. 

•  AHD 2000®  е леснозапалим 
(точка на възпламеняване според DIN 19 :755 51 °C).
Да не се пръска срещу открит огън!

 

•
  
Лекарствен продукт, да не се съхранява при температури
над 25 °C. Да се съхранява далече от източници на запалване.
Пазете на недостъпно за деца място.  

• Да не се използва след изтичане срока на годност.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  Широк спектър на действие
•  Етанолът действа срещу грам-отрицателни и

грам-положителни бактерии, вкл. микобактерии, дрожди и
вируси. Етанолът действа и срещу устойчиви на антибиотици
бактерии (например MRSA)

•  Надеждно действие при наличие на протеини, серум и кръв.
•

Следните препарати се препоръчва да бъдат използвани преди
хирургическа дезинфекция на ръцете: Majola®, Wasa®2000
или Wasa®-Soft.

След приключване на работата, следните продукти могат да
бъдат използвани:
за грижа за кожата и регенерация: Luphenil®,
за грижа за кожата:а Majola®-H-5Creme

Свръхчувствителност към съставките

Понася се добре от кожата, дори и при честа употреба 



План при хирургическа дезинфекция на ръцете:
Хирургическа
дезинфекция
на ръце

 
Препарат Начин на приложение

Преди операция

Majola®
или

Wasa® 2000

Навлажнете ръцете и
предмишниците, измийте с
Majola® или Wasa® 2000,
изплакнете добре и
подсушете

Почистване
(не е необходимо
при видимо чисти
ръце)

Дезинфекция  AHD 2000® Поставете най-малко 5 мл
AHD 2000® в ръцете и
подмишниците и разтриите
до изсушаване, като
обърнете специално
внимание на върховете на
пръстите и ноктите.
Продължителност: 1.30 мин

След операция  Навлажнете ръцете и
предмишниците, измийте с
Majola® или Wasa® 2000,
изплакнете добре и 
подсушете

Допълнително
измиване

Грижа за кожата
и регенерация.
Защита на ръцете
и кожата 

Luphenil® 
Majola®-H-5 крем

Нанесете тънък слой върху
кожата / ръцете и
разтрийте добре.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 
•  Всяко преливане/прехвърляне да се извършва само при

стерилни условия.
•  Срок на годност 36 месеца 

Използвайте най-късно до срока на годност, дори при
отворен продукт.

 
При използване на препарата в стенни дозатори, да се
използва в рамките на 8 месеца.
Да не се използва след срока на годност. 
Винаги проверявайте етикета на опаковката.  

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ/УКАЗАНИЯ: 
Използвайте безопасно лекарствения продукт. 
Преди употреба винаги четете листовката упътването. 

 
20 x 125 ml - бутилка 5576 
15 x 250 ml - бутилка с дюза за пръскане 5602 
12 x 500 ml - бутилка 8505
 6 x   1 литър - бутилка  5584 
 2 x   5  литра - туба  9875 

Допълнителни приставки/оборудване 
Lydos F - дозатор за стена за 500 ml-бутилка 5810
Lydos 1000 - дозатор за стена за 1000 ml-бутилка 5763
Дозатор за стена ELS für 500 ml-бутилка  4749
Дозатор за стена TLS 25 für -1 литър-бутилка  5764

Majola®
или

Wasa® 2000

 Сертифициран и наличен в следните опаковки:

Опаковка/Разфасовка Каталожен Номер

Lysoform Bulgaria GmbH

ул. Незабравка 11 Б           София, България
+359 2 873 45 61          + 359  897  894  841
www.lysoform.bg, e-mail: office@lysoform.bg

Ако имате въпроси, се свържете с нас.


