
CHEMISEPT HF 
 

 

NAHA ANTISEPTIKUM

CHEMISEPT HF on alkoholi baasil värvitu vahend naha antiseptikaks. Toode on 
laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja 
Gram-negatiivseid baktereid sh. tuberkuloositekitajat ja seeni, desaktiveerib 
nii ümbrisega kui ka ümbriseta viirusi (sh  HBV, HIV, rota- ja adeno).. 

KASUTAMINE:

•Naha injektsiooni  -ja verevõtmiseeelne  antiseptika:
Niisutada süstimisriba ning töödelda injektsiooni või verevõtmise piirkonda, võtta uus süstimisriba 
ning niisutada nahka teistkordselt, lastes lahusel kuivada. Toimeaeg 30 sekundit.

•Pre-operatiivne naha antiseptika:
Niisutada süstimisriba või tampoon ning töödelda nahka operatsiooniala piirkonnas, korrata toimingut 
teistkordselt  uue tampooniga. Toimeaeg naha antiseptikaks kokku 1 minut.

•Perifeersete -ja tsentraalsete kanüülikorkide desinfitseerimine:
Niisutada antiseptikumiga süstimisriba ning puhastada mehhaaniliselt kanüülikorgi ümbrus. Toimeaeg 
30 sekundit.

Toode sobib ka perifeersete -ja tsentraalsete veenikanüülikorkide desinfitseerimiseks. Toote 
remanentne toime kestab 24 tundi. 

Tootes CHEMISEPT HF on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, vältimaks respira-
toorsete allergooside teket.



  
  

PAKENDID:

KOOSTIS: 
100g toodet sisaldab: etanooli 70 g (toimeaine), kloorheksidiin diglükonaat 2g (toimeaine)

Tootepakend on ümbertöödeldav.

Biotsiidi registreerimistunnistus Nr 0448/09

100ml klapp-
korgiga/pihustiga
 pudel

1000ml dosaatorpudel
korgiga

250ml klappkorgiga/
pihustuspudel

500ml niisutus- 
pumbaga pudel

AS Chemi-Pharm 
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com

5000ml kanister

Toode vastab EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 12791, EN12791 nõutele

ETTEVAATUSABINÕUD:
Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!
Ettevaatust  - Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida eemal
soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest.
Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida hästi
ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

  
Escherichia coli    lahjendamata   30 sec
Staphylococcus aureus   lahjendamata   30 sec
Pseudomonas aeruginosa   lahjendamata   30 sec
Entercoccus hirae    lahjendamata   30 sec
MRSA      lahjendamata   30 sec
Candida albicans    lahjendamata   30 sec 
Mycobacterium terrae   lahjendamata   30 sec 
Mycobacterium avium   lahjendamata   30 sec
Vaccinia     lahjendamata   30 sec
BVDV       lahjendamata   30 sec
Rota      lahjendamata   60 sec

   
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

  
 

MIKROBIOLOOGIA:

Toimeajad on toodud nii väherasuse kui rasuse naha korral.


