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VITASEPT® GEL  	
 	
Geeljas käte antiseptikum 	
 	
Toote omadused  

• lai antimikroobne toime 	
• kiire toimeaeg (30 sek) 	
• ei kuivata käsi - sisaldab nahahooldusvahendeid  	
• ei jäta käsi kleepuvaks 	
• looduslik tsitrusseemneõli jätab kätele meeldiva 

lõhna  	
• ei sisalda värvaineid 	

 	
Koostis  
Isopropanool 60%, etanool (denat.) 15%, 
kvaternaarsed ammooniumühendid 0,2%, 
tsitrusseemneõli, nahahooldusvahendid 	
 	
Toimespekter  
Bakterid: E.coli, Salmonella spp., Staphylococcus 
spp (MRSA), Streptococcus spp, Listeria spp, 
Enterococcus faecalis, Acinetobacter baumannii, 
Corynebacterium ammoniagenes, Mycoplasma spp, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, 
Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, 
Shigella dysenterriae, Vibrio cholerae, Bacillus 
cereus, Mycobacterium, Clostridium spp jt   
Viirused: HBV, HCV, HIV, adeno, rota, influenza 
viirus (sh seagripp) jt 	
Seened: Candida albicans 
	

Toimeajad  
Hügieeniline käte antiseptika EN 1500	 30 sek 	
Kirurgiline käte antiseptika EN 12791 	 3 min 	
Bakteritsiidne EN 13727, EN 1276	 15 sek 	
Fungitsiidne EN 1275, EN 13624	 30 sek 	
Tuberkulotsiidne EN 14348  (M. terrae) 	 30 sek 	
Ümbrisega viirused 	
HIV, HBV, HCV 	
Vaccinia viirus 	
Gripiviirus	

 	
15 sek 	
15 sek 	
15 sek 	

Ümbriseta viirused  	
Rota viirus 	
Adeno viirus 	

 	
30 sek 	
60 sek 	

 
Kasutamine  
Hügieeniline käte antiseptika:  
Hõõruda vähemalt 3ml vahendit 30 sekundi vältel 
kuivadesse kätesse nii, et kogu käte pind oleks 
kaetud. Käed peavad olema vahendist märjad  
 

 
 
vähemalt 30sek. Eriti pöörata tähelepanu sõrme-
vahedele, -otstele, peopesadele, käekülgedele.  
Kirurgiline käte antiseptika:  
Töödelda eelnevalt kirurgiliselt pestud kuivad käed 
ja küünarvarred piisava koguse (sõltuvalt käte 
suurusest) tootega 2 korda. Lahuse toimeaeg käte 
ettevalmistamiseks 3 min.  
 
Hoiatus 
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat 
silmade ärritust. Hoida eemal soojusallikast, 
kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja 
muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida 
pakend tihedalt suletuna. 

Füüsikalised-keemilised omadused   
Füüsikaline olek: värvitu, selge geeljas vedelik 	
Lõhn:                   spetsiifiline (alkohol) 	
Lahustuvus:        vees lahustub igas vahekorras 	
Tihedus:             0,84 – 0,87 g/cm³ (20°C)  	
 	
Säilitamine   
Vt pakendil olevat kuupäeva. Säilitada temperatuuril 
5-25°C ja mitte hoida otsese päikesekiirguse käes. 
 
Vastavus standarditele  
EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 13727,  
EN 1276, EN 1275, EN 13624, prEN 14476 	
 	
Teised testmeetodid 	
RKI/DVV 	
 	
Biotsiidi 
registreerimistunnistuse nr: 
0571/09 	
 	
Pakend   
75ml klappkorgiga pudel 	
350ml pumbaga pudel 	
500ml voodidosaatori pudel 	
1L pudel 	
1L dispenso pudel 	
5L kanister 	


