
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellisept® med 
Antibakteriaalne pesuemulsioon 
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Toote omadused  
 
� Põhjalik toime epideemiliste MRSA  ja 

kliiniliste tüvede vastu  
� Bakteritsiidne toime 
� Nahka hooldavad omadused 
� Nahasõbralik  pH- 5.5 
� Värvainete vaba 
� Väga hea sobivus naha, juuste ja 

limaskestadega 
 
Omadused 
 
Stellisept® med on laia antiseptilise 
spektri ja värskendava toimega 
pesuemulsioon. Sobib MRSA 
hävitamiseks naha pinnalt vastavalt 
Robert-Koch Instituudi soovitustele. 
Stellisept med-I toime on testitud 
vastavalt Euroopa standarditele EN 1499 
ja EN 13727 ning toimib põhjalikult 
epideemilise ja kliiniliste MRSA tüvede 
vastu . 
 
 Hoolikalt valitud toimeained ja 
alkoholivaba koostis annavad Stellisept® 
medile tunduvalt parema nahataluvuse 
kui tavalised 
dekontaminatsioonimeetmed. 
 
 
Koostis 
 
Vesi, PEG-40 vedeldatud kastroolõli 
PEG-150 distearaat, glütseriin, pantenool, 
PEG-7 glütserüülkokoaat , allantoiin, 
didetsülldimoonium kloriid, 
naatriumtsitraat, parfüüm (fragrance). 
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Kasutamine
 
A
Stellisept med
j
erinevad kehapiirkonnad ja loputa pärast 
30 sekundi möödumist 
Jälgi, et
vabavahed oleks Stellisept med
piisavalt niisutatud. 

Supported by comprehensive proofs of efficacy and scientific
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Mikrobioloogia 
 
� bakteritsiidne 
 
Kasutusvaldkond  
 
� antiseptiline üle-keha pesemine 

MRSA/ORSA puhul  
 Stellisept® med omab tõestatud 

mikrobioloogilist toimet MRSA vastu, 
omades ka suurepärast 
dermatoloogilist taluvust. Stellisept 
med-i efektiivsust on tõestatud, MRSA  
kuue epideemilise tüve ja mitme 
kliinilise isolaadi ja tüve vastu, testides, 
mis on analoogsed Euroopa  prEN 
13727: 30 sekundi jooksul  Stellisept 
med saavutas reduktsioonifaktori (RF) 
> 3 kõigi testitud tüvede vastu. 

� pre-operatiivne keha pesemine 
� Stellisept® med on õrna ja hooldava 

toimega pesuemulsioon, omades 
samaaegeselt ka nahka kaitsvaid 
omadusi. Sobib suurepäraselt pre-
operatiivseks keha pesemiseks ja 
dušši all käimiseks enne kirurgilisi 
protseduure.  

� Hooldekodudes ja vanurite 
hooldusel 

� Antiseptilised omadused ja õrn naha 
hooldus võimaldavad Stellisept® med´i 
abil hooldada vananenud nahka, 
lamavaid või inkontinentseid patsiente. 
Stellisept med omab ka niisutavaid 
komponente ning seetõttu aitab ära 
hoida lamatiste teket.   

 
Kasutamine  
 
Antiseptiline üle-keha pesemine  
Stellisept med-i või panna otse nahale, 
juustele või pesukindale/käsnale. Puhasta 
erinevad kehapiirkonnad ja loputa pärast 
30 sekundi möödumist puhta veega. 
Jälgi, et nahavoldid ning sõrmed ja 
vabavahed oleks Stellisept med-ga 
piisavalt niisutatud.  

 

Tõestatud efektiivsus
 

EN 13727, EN 1499

Üle-keha pesemine 
MRSA/ORSA

 
Keemilis
 
� Olek 
� lõhn 
� pH-väärtus
� Tihedus
 
Stabi ilsus
 
� Pärast 
 
Pakend  
 
100 ml, 500 ml ja 1liitrine p
 
 
Note:  The recommendations regarding our preparations are based 
on scientific tests and are given in good faith. More detailed 
recommendations, e.g. regarding material compatibility, are only 
possible in particular cases. Our recommendations are witho
obligation and do not constitute a warranty. They do not preclude a 
company’s own testing for the intended purposes and processes. In 
this respect we cannot accept any liability. This complies with our 
general conditions of sale and supply.

 

Supported by comprehensive proofs of efficacy and scientific-based research and development,  
our hygiene and disinfection products ensure best possible quality. 
Research for infection protection. www.bode -science-center.com 

27 • 22525 Hamburg • Germany • Tel. +49 40 54006-0 • Fax +49 40 54006-200 
chemie.de 

 

Tõestatud efektiivsus  

Ekspositsiooniaeg 

EN 13727, EN 1499   30 s 

keha pesemine  
MRSA/ORSA puhul 

 
  30 s 

Keemilis -füüsikaline teave 

 läbipaistev vedelik 
 seebine, värske 

väärtus (kontse.)            5.5 – 6.5 
Tihedus (20 °C) 1.010 g/cm 3 

ilsus  

ärast avamist:     12 kuud 

 

100 ml, 500 ml ja 1liitrine pudel,  

The recommendations regarding our preparations are based 
on scientific tests and are given in good faith. More detailed 
recommendations, e.g. regarding material compatibility, are only 
possible in particular cases. Our recommendations are without 
obligation and do not constitute a warranty. They do not preclude a 
company’s own testing for the intended purposes and processes. In 
this respect we cannot accept any liability. This complies with our 
general conditions of sale and supply. 
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