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Dr. Schumacher

Dezinfekce kůže

bezbarvý dezinfekční prostředek k okamžitému použití
zvláště vhodný pro dezinfekci kůže před operací   
obsahuje 70% alkoholu a 2% chlorhexidinu

Vlastnosti produktu
Alkoholový dezinfekční prostředek na kůži 
nanášený rozprašováním nebo roztíráním na 
kůži. ASEPTODERM 2 % CHG použítí k 
dezinfekci kůže před injekcemi, řezy, punk-
cemi, odběry krve, zavedení katetru, drob-
nými chirurgickými zákroky a menšími náho-
dnými úrazy. Je také vhodný pro před- a po-
operační dezinfekci pokožky. Šetrný k 
pokožce. Bez aldehydu, fenolu a KAS

Oblast použití
K desinfekci kůže (testováno dle EN 12791). 

Spektrum účinnosti

- baktericidní
- účinný proti kvasinkám 

Návod na použití
Naneste dostatečné množství přípravku 
ASEPTODERM 2% CHG na pokožku a udržuj-
te ji vlhkou po celou expoziční dobu.

Složení
100g roztoku obsahuje:
63,1 g 2-Propanolu (70% Isopropanol v/v), 2 
% Chlorhexidinu-diglukonátu (CHG) w/v.

Znalecké posudky
Prof. Dr. H.-P. Werner, Hygienik, Schwerin: 
Znalecký posudek na desinfekci kůže podle 
EN 12791.
Odborná zpráva o baktericidní účinnosti 
a účinnosti proti kvasinkám podle EN 
13727/ EN 13624.

Zvláštní informace
Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné 
podráždění očí. Může způsobit ospalost 
nebo závratě. Škodlivý pro vodní 
organismy s dlouhodobými účinky. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřenými plameny a jinými 
zdroji vznícení. Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI 
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
snadno vyjmout. Pokračujte ve 
vyplachování. Odstraňte obsah/obal v 
souladu s místními předpisy.

Informace o životním prostředí
Výrobky společnosti Dr. Schumacher GmbH 
jsou vyráběny podle moderních, 
bezpečných a ekologických postupů. Díky 
dodržování vysokých standardů kvality lze 
zaručit konstantní a velmi dobrou kvalitu 
výrobku. 

ASEPTODERM® 2 % CHG
Alkoholový dezinfekční prostředek na kůži

Produkt Jednotka Obsah Balení              REF

ASEPTODERM 2 % CHG

sprej 100 ml 30 00-520-001EXP

sprej 250 ml 20 00-520-0025EXP

sprej 1 L 12 00-520-010EXP

Antimikrobiální  vlastnosti 1 min. 3 min.

dezinfekce kůže s 3hodinovým dlouhodobým 
účinkem

EN 12791

baktericidní EN 13727 čisté podmínky

účinný proti kvasinkám EN 13624 čisté podmínky
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Používejte dezinfekční prostředky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace na štítcích jednotlivých produktů.




