HOSPISEPT ®
Алкохолно дезинфекционни средство за ръце и кожа

0482

Информация за продукта
Моля прочетете внимателно!
Разрешително номер 1739-1/17.12.2014
Хосписепт
Готов за употреба
Състав:
100гр разтвор съдържа: Активни съставки
55гр. Propan-1-ol (Ph. Eur), 15,84 гр. Ethanol 96%
Други съставки: Dibutyladipat, Butan-2-ol, Пречистена вода
Област на приложение:
џ За борба с бактерии (вкл. ТБЦ) гъбички и вируси.
џ Хигиенна и хирургическа дезинфекция на ръце
џ Преоперативна дезинфекция на кожата, също и при третиране на шевове
џ Преди интрамускулно и интравенозно инжектиране както и пункция
Вид на приложение/ Ръководство за дозиране
Да се прилага неразреден!
Бактерицид (вкл. TbB)-фунгицид-вироцид
Ограничено вирусоидно действие вкл. HBV/HCV/HIV
Рота вирус
Вирусоцидно
Адено вирус
Препоръчан от RKI 01/2004

Конц. 30 сек.
Конц. 5 Мин
Конц. 1 Мин

За хирургическа дезинфекция на ръце
5 мл. Хосписепт се слагат върху ръцете и се разтриват до изсъхване
Да се вземат под внимание между пръстието и ноктите
Траене: 1 Мин
За хигиенна дезинфекция на ръце (също и в случай съгласно параграф 18 от закона
за предпазване от инфекции (IfSG))
Най-малко 3 мл. - 30 сек.
**По време на цялото използване на препарата ръцете трябва да бъдат влажни.
Кожна дезинфекция
Преди пункция и инжекции
Мин. 15 сек.
Преди пункции на стави,телесни кухини,вътрешни органи-зоната се намокря с
дезинфектанти и се оставя да изсъхне
Експозиционно време поне 1 Мин.
Преди всички интервенции богати на мазнини (например чело) минимум 1 Мин.
Противопоказания
Свръхчувствителност към съставките
Взаимодействие

Не са известни
Нежелани реакции:
Честото използване може да причини сухота на кожата също и дразнене
(зачервяване, парене)
Алергичните реакции са много редки
За да се предотврати изтъняване на кожата е препоръчително да се прилага крем за
ръце както след работа така и по време на нея.
Ако дразненето продължи се консултирайте с лекар!
Предупреждение
а) При прилагане на Хосписепт при деца,бременни и кърмачки за предпочитане е да
се посъветвате с лекар или фармацефт.
При продължителна употреба не са установени странични ефекти.
б) Да не се прилага върху отворени рани и възпалена кожа!
Ако препарата влезе в контакт (Очи,гърло,стомах и т.н.) или отворени рани да се
изплакне обилно с вода и се консултирайте с лекар.
в) При поглъщане на Хосписепт веднага трябва да изпиете вода и да се консултирате
с лекар.
Други забележки:
Препарата да се държи далеч от деца. Да не се съхранява на температура над 25
градуса.
Да не е в близост със запалителни средства!
Запалително! (Точка на запалване съгласно DIN 51755: 26 градуса)
Да не се впръсква в запален огън!
След изтичане на срока на годност да не се употребява!
Срок на годност: погледнете етикета на опаковката.
Свойства
џ Голяма област на приложение.
џ Добро действие срещу белтъчини,серуми и кръв.
џ Добра поносимост дори и при честа употреба.
Следните различни препарати се препоръчват да се употребят преди
хирургическа дезинфекция на ръцете и след приключване на работния процес
За почистване: Майола,Ваза 2000 или Ваза Софт.
За поддържане на кожата: Майола Н5 крем
За предпазване на кожата: Луфенил
Фирма Лизоформ Др. Ханс Роземан
Улица Кайзер-Вилхелм 133
Берлин 12247+4930779920
Опаковки:
20х125 мл.
15х250 мл. с помпа без газ.

Арт. # 9416
Арт. # 9654

12х500 мл.
12х1000 мл.
12х1000 мл. с диспенсер
2х5 л.

Арт. # 2571
Арт. # 2567
Арт. # 2596
Арт. # 2605

Аксесоари:
Държач за шише от 1000 мл. с диспенсер (Включва бурми и дюбели). Арт. # 3126
Метален държач за 1000 мл. с диспенсер (Включва бурми и дюбели). Арт. # 3266
Дозатор за стена ELS за шише от 500 мл.
Арт. # 4749
Дозатор за стена ELS 25 за шише от 1000 мл.
Арт. # 5764
Дозатор за стена Lydos F за шише от 500 мл.
Арт. # 5810
Дозатор за стена Lydos 1000 за шише от 1000 мл.
Арт. # 5763

