ЖИВАС ООД
бул. “Асен Йорданов” № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

ZHIVASEPT GEL
ЖИВАСЕПТ ГЕЛ
Гел за дезинфекция на ръце и кожа
Приложение
Живасепт гел е предназначен за:


хигиенна дезинфекция на ръце в лечебни и здравни заведения, места с търговско и
обществено предназначение, хранително-вкусовата, фармацевтичната и
козметичната промишленост, ветеринарната практика и бита



хирургична дезинфекция на ръце

Свойства
Живасепт гел е алкохолен антисептик под формата на вискозен приятно ароматизиран гел.
Притежава добра покривна способност и бързо се абсорбира от кожата. Не дразни, а
освежава кожата на ръцете дори и след многократна употреба.
След прилагането на препарата не е необходимо изплакване с вода.
Външен вид: Светло син прозрачен или безцветен гел
рН:
5.5 - 7.0
Биоразградим
Състав на препарата
Всеки 100 g Живасепт гел съдържат:
Активно вещество:
66 g Етилов алкохол (CAS 64-17-5)
Други съставки:
Омекотители за кожа, гелообразуващо вещество, оцветител и парфюмна
композиция

Спектър на действие
Живасепт гел притежава бактерицидно (вкл.туберкулоцидно), вирусоцидно (HBV/HCV/ HIV),
и фунгицидно действие
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Микробиологично действие
Хигиенна дезинфекция на ръце
Хирургична дезинфекция на ръце
Бактерицидно (MRSA, P.aeruginosa )
Фунгицидно (C.albicans)
Туберкулоцидно (M.terrae,)
Вирусоцидно HIV/HBV/HCV

Метод на изследване

Експозиция

EN 1500
EN 12791
EN 1040
EN 1272
EN 14348
Стандарт на Германската асоциация за
контрол на вирусните заболявания.

30 sec
5 min (3x2 min)
30 sec
30 sec
60 sec
60 sec

Начин на приложение
Живасепт гел се прилага неразреден. Хигиенната дезинфекцията се осъществява чрез
втриване на необходимото количество от препарата в кожата на ръцете в продължение на
определеното експозиционно време (вж. таблицата за дозиране).
Хирургичната дезинфекция се осъществява, след измиване на ръцете с вода и сапун, чрез
двукратно втриване в кожата на ръцете на необходимото количество от препарата в
продължение на времето за експозиция (вж. таблицата за дозиране).
Таблица за дозиране
Обект на дезинфекция

Количество

Експозиция

Хигиенна дезинфекция на ръце

3 ml*

30 s

Хирургична дезинфекция на ръце

2×3 ml*

5 (3+2) min

* Количеството на дезинфектанта трябва да бъде достатъчно, за да се овлажни цялостно
кожата на ръцете.
Условия за съхранение
Да се съхранява далеч от достъп на деца. В плътно затворена оригинална опаковка в сухи
и добре проветреви помещения при температури по високи от 30° С. Да не се излага на
пряка слънчева светлина.
Предпазни мерки
Запалим - Да се пази от топлина, открит пламък и нагорещени повърхности. Да се избягва
контакт с очите и да не се поглъща.
Третиране на отпадъчни количества и опаковки
Да не се допуска изпускане на препарата в околната среда - вижте специалните инструкции
/ информационния лист за безопасност.
Опаковка : Флакони от 85 ml, 250 ml, 500 ml и 1l с дозатор и торби 3l
Срок на годност 2 години
ЖИВАС ООД
1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com
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