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CHEMISEPT  80 

          KÄTE  ANTISEPTIKUM 
 
CHEMISEPT 80 on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram- 
negatiivseid ja Gram-positiivseid baktereid (sh tuberkuloositekitaja) ja seeni, 
desaktiveerib nii ümbrisega (sh HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex) kui ka 
ümbriseta viirusi (sh Adeno, Rota).  
CHEMISEPT 80 on efektiivne  vahend  käte  antiseptikaks kõrgendatud 
hügieeninõuete tingimustes, kus käte antiseptika on tähtsaim profülaktiline abinõu 
infektsiooni vältimiseks.  

• toode omab pikaajalist remanentset toimet. Tootes sisalduv antiseptikum  
tungib sügavale epidermise kihtidesse, mis tagab, et käed jäävad ka 
kummikinnastes pika operatsiooni jooksul mikroobivabadeks. Toote 
remanentne toime kestab 3 tundi. 

• läbib kõik epidermise kihid 
• on laia antimikroobse toimega 
• toimeaja möödudes taastub kiiresti naha normaalne mikrofloora 
• toode on nahasõbralik ja sisaldab pantenooli, millel on nahka pehmendav, 

niisutav, raviv ja põletikuvastane toime 
Tähtsamad kasutukohad on: 

• haiglad ja teised meditsiiniasutused 
• operatsiooniruumid, intensiivravi palatid, nakkus- ja vastuvõtuosakonnad 
• perearstikeskused, polikliinikud, kiirabijaamad 
• haigete trantspordivahendid 
• laboratooriumid 
• hambaravi kabinetid 
• haiglate teenindavad abiteenistused 
• haigete kodune hooldamine 
• haigetele tehtavad kodused invasiivsed protseduurid 
• vältimatu abi osutamine välitingimustes 

Tootes CHEMISEPT 80 on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, 
vältimaks respiratoorsete allergooside teket. Tootes sisalduvad 
nahakaitsekomponendid rahustavad nahka ja aitavad säilitada naha niiskustasakaalul 
ning kaitsefunktsioonidel. 
 
KASUTAMINE: 
• Hügieeniline käte antiseptika: 
Kätele kanda 3 ml CHEMISEPT 80 ja hõõruda kuivamiseni. Toimeaeg 30 sekundit.  
 
• Kirurgiline käte antiseptika: 
CHEMISEPT 80 hõõruda kätesse 2 korda 3-6 ml. (Oluline on jälgida, et kogu 
töödeldav pind oleks lahusega kaetud). Sissehõõrumine toimub kokku 1,5 minuti 
jooksul. Töödelda nii käelabad kui küünarvarred. 
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Toode vastab EN 1500 ja EN 12791 nõuetele 
 
ETTEVAATUSABINÕUD: 
Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda 
kasutusjuhendiga! 
Toode on väga tuleohtlik.        
Hoida pakend tihedalt suletuna 
Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! 
 
KOOSTIS: 
etanool 73,5%, ( w/w; toimeaine), pantenool  
 
pH 5,5 – 6,0 
 
 
PAKENDID:  75 ml pihustuspudel 

250ml  pihustuspudel, doosi kogus 3 ml 
  500ml automaatdosaatori pakend, doosi kogus1,5 ja 3 ml 
  500ml  dosaatorpudel seinakinnitusega või ilma, doosi kogus 3 ml 
  1 l dosaatorpudel seinakinnitusega või ilma, doosi kogus 3 ml 
  1 l        dispensopakend, doosi kogus 1,5 ml 
  5 l kanister 
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