
CHEMISEPT IPA GEL  

 

 

ANTISEPTILINE GEEL KÄTELE

CHEMISEPT IPA GEL efektiivne vahend kutsealaseks kasutamiseks kõrgen-
datud hügieeninõuete tingimustes, kus käte antiseptika on tähtsaim 
profülaktiline abinõu infektsiooni vältimiseks. 

KASUTAMINE:

Hügieeniliseks ja kirurgiliseks käte antiseptikaks haiglates ja teistes meditsiiniasutustes, inten-
siivravi palatites, nakkus- ja vastuvõtuosakondades, perearstikeskustes, polikliinikutes, kiirabijaa-
mades, haigete trantspordivahendites, laboratooriumites, hambaravikabinettides, haiglate teen-
indavates abiteenistustes, haigete kodusel hooldamisel, vältimatu abi osutamisel välitingimustes, 
toidukäitlemisettevõtetes.

•Hügieeniline käte antiseptika: Pestud ja kuivatatud kätele kanda 3 ml CHEMISEPT IPA GEL –i ja 
hõõruda kuivamiseni. Toimeaeg 30 sekundit. 
•Kirurgiline käte antiseptika: Pestud ja kuivatatud kätele hõõruda 2 korda 3-6 ml CHEMISEPT IPA 
GEL-i (Oluline on jälgida, et kogu töödeldav nahapind oleks tootega kaetud). Sissehõõrumine toimub 
kokku 1,5 minuti jooksul. Töödelda nii käelabad kui küünarvarred

CHEMISEPT IPA GEL 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) kui ka ümbriseta viiruseid (sh Adeno, Rota).

CHEMISEPT IPA GEL on nahasõbralik ja sisaldab komponente, millel on nahka pehmendav, niisutav 
ja kaitsev toime.Toode on värvi-ja lõhnaainevaba.  CHEMISEPT IPA GEL on geeli vormis, mis tagab 
kasutamise mugavuse, efektiivsuse ja vähema lenduvuse. Remanentne toime kinnastatud kätele 
kestab 3 tundi.
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PAKENDID:

KOOSTIS: 

100g toodet sisaldab: Isopropanooli 60g, etanooli 15g, nahakaitse komponente 1,7g

Biotsiidi Registreerimistunnistus Nr.1521/16

AS Chemi-Pharm 
Põllu 132, Tallinn, 10917, Eesti 
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com

500ml dosaatorpudel
seinakinnitusega või
ilma

1000ml dosaatorpudel
seinakinnitusega või
ilma

Toode vastab EN 1500 ja EN 12791 nõuetele

ETTEVAATUSABINÕUD:

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!

Põhjustab tugevat silmade ärritust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Võib pöhjustada unisust voi 
peapööritust. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest 
süüteallikatest. Mitte suitsetada.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontak-
tläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi 
ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.


