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ZHIVAHEX CREAM  

ЖИВАХЕКС КРЕМ 
 

крем за дезинфекция на ръце и кожа 
 
  

 

Приложение 

Живахекс крем представлява дезинфектант и лубрикант за кожа и лигавици и е 
предназначен за приложение в акушерството, гинекологията и андрологията при 
медицински прегледи, катетеризация и канюлиране. 

Препаратът се прилага и за дезинфекция на ръце, като едновременно подхранва и 
омекотява кожата на ръцете. 

 
Свойства 

Живахекс крем е силен антисептик под формата на крем без съдържание на алкохол. Бързо 
се абсорбира от кожата като образува незабележимо филмово покритие, което има 
продължителен дезинфекционен ефект. Препаратът нe сенсибилизира и притежава много 
добра кожна поносимост. Активните му съставки са биоразградими. Особено подходящ е за 
прилагане след многократна употреба на акохолсъдържащи дезинфектанти за омекотяване 
и възстановяване на кожата с едновременно продължаване на дезинфекционното 
действие. 
 
Не съдържа парабени! 
 
Външен вид: Бяла кремобразна течност  
рН:  6.5 - 7.5 
 
Състав на препарата 

Всеки 100 g Живахекс крем съдържат: 
Активни вещества: 
   1.0 g Хлорхексидин диглюконат (CAS 18472-51-0) 
 Други съставки: 
   Омекотители за кожа, кремообразуващи вещества  
 
Спектър на действие 

Живахекс крем притежава бактерицидно, вирусоцидно и фунгицидно действие. 
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Микробиологична активност Метод на тестване Експозиция 

Хигиенна дезинфекция на ръце EN 1500 30 sec 

Бактерицидно действие 
(P.aeruginosa, S.aureus, E.coli) 

EN 13727 30 sec 

Фунгицидно действие 
(C.albicans, A.niger) 

EN 13624 30 sec 

Вирусоцидно действие – вируси с обвивка EN 14476 60 sec 

 
Начин на приложение 

Нанася се тънък слой крем чрез втриване върху третираната повърхност (ръце или кожа). 
Количеството на крема трябва да е достатъчно за цялостно и равномерно покритие на 
повърхността. При дезинфекция на ръце минималното необходимо количество е 2 см3. 
След нанасяне кремът попива в кожата и се осъществява дезинфекционното действие. 
Времето на експозиция е посочено в таблицата по-долу. 
Живахекс крем е предназначен за честа употреба и може да се прилага многократно през 
денонощието.  
          Таблица за приложение 

Обект на дезинфекция Спектър на действие Експозиция 

Ръце, кожа и лигавици 

Бактерицидно и фунгицидно 30 sec 

Бактерицидно, фунгицидно и 
вирусоцидно 

60 sec 

 
Условия за съхранение: 
Да се съхранява далеч от достъп на деца. В плътно затворена оригинална опаковка в сухи 
и добре вентилирани помещения при температури от 5 - 35° С. Да не се излага на пряка 
слънчева светлина. 
 
Предпазни мерки 
Да не се поглъща. Да се избягва контакт с очите. При контакт с очите, веднага да се 
изплакнат с вода и при необходимост да се потърси лекарска помощ. При поглъщане да се 
потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. 
 
Третиране на отпадъчни количества и опаковки 
Да не се допуска изпускане на биоцидния препарат в околната среда - вижте специалните 
инструкции / информационния лист за безопасност. 
 
Опаковка:  
 
Тубички от 75 мл 
Флакони от 100 мл, 200 мл и 500 мл 
 
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       


