Medasept
színezetlen

MOLAR

CHEMICALS KFT

Bőrfertőtlenítőszer, sebészi bemosakodó
és higiénés kézfertőtlenítőszer

100 ml
250 ml
500 ml
1 liter

Általános leírás
A MEDASEPT SZÍNEZETLEN alkoholos hatóanyagokat tartalmazó, széles
antimikrobiális spektrummal rendelkező bőrfertőtlenítő-, sebészi bemosakodó és
kézfertőtlenítőszer. A MEDASEPT SZÍNEZETLEN színtelen, jellegzetes illatú
készítmény.
Alkalmazási terület
Egészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőintézetekben, stb.),
injekciók, punkciók, vérvételi előtti fertőtlenítésre, műtéti bőrterület
fertőtlenítésére, higiénés kézfertőtlenítésre, sebészi kézfertőtlenítésre és sebészi
bemosakodásra használható.
Tulajdonságok
• Nagyon gyors fertőtlenítést tesz lehetővé
• Aldehidmentes
Összetétel
Etanol (83,5 %); bienil-2-ol (0,15%); Benzil-alkohol (0,8-1,2 %);Tejsav, Víz
Hatásspektrum
• Baktericid (MRSA is)
• Fungicid
• Virucid (Hepatitis B és HIV inaktiváló)
• Tuberkulocid
Alkalmazási koncentráció és behatási idő
A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni
Bőrfertőtlenítés esetén
0,5 perc behatási idő
Műtéti beavatkozás előtt a bőrfertőtlenítés ideje min. 3 perc
(Faggyúmirigyekben gazdag bőrterület fertőtlenítése: 10 perc behatási idő)
Sebészi bemosakodás esetén
Higiénés kézfertőtlenítés esetén
(Virucid hatás eléréséhez)
(Tuberkulocid hatás eléréséhez)

5 x 1 perc behatási idő
0,5 perc behatási idő
min. 1 perc behatási idő
min. 1 perc behatási idő

A fertőtlenítés végrehajtása
Bőrfertőtlenítés
Injekciók, punkciók előtt a bőrfelületet 0,5 perc behatási ideig kezeljük a
készítménnyel.
Műtéti beavatkozás előtt a műtéti terület környékét kezeljük a készítménnyel,
majd hagyjuk a felületre rászáradni. A beavatkozás csak ezután, minimálisan 3
perc elteltével kezdhető.
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Sebészi bemosakodás
Az adagolóból 5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, melyet 1 percig alaposan
eldörzsölünk a kézen és az alkarokon, majd a műveletet még négyszer
megismételjük. A sebészi bemosakodáshoz szükséges fertőtlenítőszer
mennyisége: 5 x 5 ml = 25 ml. A sebészi bemosakodás ideje: 5 x 1 perc = 5 perc.
Higiénés kézfertőtlenítés
Az adagolóból 5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, amelyet 30 másodpercig
alaposan eldörzsölünk a kéz bőrén. A HBV inaktiváló és tuberkulocid hatás
eléréséhez minimálisan 1 perc behatási időre van szükség.
Figyelmeztetés
• Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
Tájékoztatás:
Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat elött olvassa el a címkét és a
használati útmutatót!

Tárolás, eltarthatóság
Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőző helyiségben,
közvetlen napfénytől védve, gyújtóforrástó és nyílt lángtól távol tartandó, max.
30 C, oxidálószerektől elkülönítve, gyártástól számított 3 évig eltartható.
Szállítási besorolás: UN 1993 RID/ADR 3 II.
Kiszerelés
• 100 ml (polietilén flakon szórófejjel)
• 250 ml (polietilén flakon szórófejjel)
• 500 ml (polietilén flakon)
• 1 liter (polietilén flakon, 10x1 gyűjtőzve)
Engedélyszám: JKF/10884-4/2016.
A készítmények alapanyagait szigorúan ellenőrzött forrásokból szerezzük be. A
teljes gyártási folyamat során érvényes tanúsítással rendelkező GMP és ISO
9001 minőségbiztosítási rendszert működtetünk.
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2314 Halásztelek, Árpád utca 1.
Tel.: +36-24 527-100 • www.molar.hu
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