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Dezynfekcja skóry

Gotowy do użycia bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry 

Oparty na 70 % alkoholu i 2 % chlorheksydynie 

Bez dodatku perfum

Opis produktu
Gotowy do użycia alkoholowy środek do 
dezynfekcji skóry. ASEPTODERM CHG może 
być stosowany do dezynfekcji skóry przed 
wstrzyknięciami, nacięciami, nakłuciami, 
pobraniem krwi, wprowadzeniem cewnika i 
niewielkimi zabiegami chirurgicznymi. 
ASEPTODERM CHG jest delikatny dla skóry. 
Nie zawiera aldehydów, fenoli i QAC.

Zakres stosowania
Do dezynfekcji skóry.

Stosowanie
Nałożyć odpowiednią ilość ASEPTODERM 
CHG na skórę i utrzymywać wilgotność 
przez cały czas kontaktu.

Skład
100 g roztworu zawiera:
63,1 g 2-Propanol (70% Izopropanol v/v), 
2,26 g Chlorhexidine Digluconate (CHG).

Opinie ekspertów
Nasze produkty zostały poddane badaniom 
ekspertów. Na życzenie możemy je 
udostępnić. 

Środki ostrożności i stwierdzenia 
dotyczące zagrożeń

Zakaz palenia w pobliżu. Przechowywać 
pojemnik szczelnie zamknięty. W 
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są i 
łatwo to zrobić. Kontynuuj płukanie.
Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: 
zasięgnąć porady lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać do 
przedsiębiorstwa utylizacji odpadów 
zgodnie z przepisami miejscowymi / 
narodowymi.

Wyłącznie do profesjonalnego 
zastosowania.

ASEPTODERM® CHG
Alkoholowy środek do dezynfekcji skóry,
z 2% chlorheksydyną 

Produkt Poj.opak. Zawartość Opak. zb. REF

spray bottle 100 ml 30 00-520-001EXP

spray bottle 250 ml 20 00-520-0025EXP

bottle 1 L 12 00-520-010EXP
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Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Powoduje 
poważne podrażnienia oczu. Może 
powodować senność lub zawroty głowy. 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki. Trzymać z 
dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Spektrum działania i czas kontaktu 15 s 30 s 1 min 3 min

Antyseptyka skóry / chirurgiczna 
dezynfekcja rąk z 3-godzinnym 
przedłużonym efektem 

EN 12791

Bakterie i drożdże 

Działanie bakteriobójcze

EN 13727 warunki czyste

EN 1276 warunki czyste

Działanie drożdżakobójcze
(Candida albicans)

EN 13624 warunki czyste

EN 1650 warunki czyste

Działanie wobec Tbc (M. terrae) EN 14348 warunki czyste

Działanie wobec mykobakterii 
(M. avium and M. terrae) EN 14348 warunki czyste

Wirusy

Działanie wobec wirusów 
otoczkowych

EN 14476 włącz. HBV, HIV, HCV
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Bezpiecznie używaj środków dezynfekujących. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.




