
ŠĶĪDUMS 
ĀDAS DEZINFEKCIJAI

Skinsept ® color 
(45,54g + 1,0g + 27g)/100ml šķīdums ādai
96% Etanols + Benzilspirts + Izopropilspirts                                                                    

2. SVARĪGA INFORMĀCIJA PIRMS
SKINSEPT COLOR LIETOŠANAS

vaļējas brūces ar lielu virsmas laukumu.
Nav piemērots gļotādu dezinfekcijai.
Nelietojiet ādai ap acīm. Nepielietot 
jaundzimušajiem. Nepielietot sastāvdaļu 
nepanesības gadījumā.

Lietojot līdzekli, piemērojiet īpašu piesardzību,
līdzeklis ir uzliesmojošs. Neizsmidziniet pie
atklātas uguns. Uzliesmošanas temperatūra 
ir 21ºC (atbilstoši DIN 51755). Ievērojiet 
noteikto ekspozīcijas laiku un drošības 
noteikumus. Pirms elektrisko ierīču ieslēgšanas, 
ļaujiet līdzeklim nožūt. Esiet piesardzīgi 

Izvairieties no iekļūšanas acīs. Sargāt no siltuma,
dzirkstelēm un atklātas uguns. Iepakojumu 
atveriet uzmanīgi.

Šīs zāles lieto, lai dezin�cētu ādu pirms operācijas, injekcijas, punkcijas, asins paraugu 
ņemšanas un vakcinācijas.

Skinsept color ir vielu komplekss, kas satur aktīvās vielas, kas nodrošina efektivitāti.

Izmantotās aktīvās sastāvdaļas: izopropanols, etanols un benzilspirts papildina aktivitātes 
jomu, kas nodrošina antiseptisku iedarbību.

Līdzeklis ir efektīvs pret izplatītām ādas baktērijām, ieskaitot tuberkulozes mikobaktērijas
un pret meticilīnu rezistentiem sta�lokokiem, patogēnām sēnītēm un vīrusiem, B hepatītu 
HIV, herpēm, adenovīrusu un rotavīrusu.

Līdzeklis ir aizsargāts ar autortiesībām. Līdzekļa sterilitāte saglabājas arī pēc atkārtota 
mikrobioloģiskā piesārņojuma. (Eiropas Patenta Nr. 0016319)

1.  KAS IR SKINSEPT COLOR UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO 

ĀDAS DEZINFEKCIJA 

Pirms lietošanas zmanīgi izlasiet visu 
instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu 
informāciju.
Vienmēr lietojiet šo produktu tieši tā, kā
aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to 
noteicis farmaceits, ārsts, vai medicīnas 
māsa.
Saglabājiet šo instrukciju. Jums var rasties 
vajadzība izlasīt to vēlreiz. Ja Jums 
nepieciešama papildus informācija vai 
padoms, vaicājiet farmaceitam.
Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, 
kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no
minētajām blakusparādībām Jums izpaužas 
smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai
farmaceitam.
Ja Jūs nejūtat uzlabojumu vai jūtaties 
sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1.   Kas ir Skinsept color un kādam 
nolūkam to lieto
2.   Pirms Skinsept color lietošanas
3.   Kā lietot Skinsept color
4.   Iespējamās blakusparādības
5.   Kā uzglabāt Skinsept color
6.   Sīkāka informācija

Nelietot Skinsept color, lai dezin�cētu



Piejamie iepakojumi

Atsevišķi Vairumā Kods

Pudele 1 l 12 gab. 3005330

Kanna 5 l 1 gab. 3053250
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ĀDAS DEZINFEKCIJA 

Grūtniecība un zīdīšanas periods
Grūtniecība
Līdzeklis nav pētīts uz grūtniecēm. Testi nav
veikti arī uz dzīvniekiem. Esiet uzmanīgi,
pielietojot līdzekli grūtniecēm.

Zīdīšanas periods
Nav klīnisku datu.

Transportlīdzekļu vadīšana un 
mehānismu apkalpošana.
Transportlīdzekļu vadīšana un 
mehānismu apkalpošana.
Nav datu par to ietekmi.

Svarīga informācija par dažādām sastāvdaļām.
Skinsept color satur azokrāsvielas, kas var 
izraisīt alerģisku reakciju īpaši jutīgiem
pacientiem.  Alerģiska reakcija biežāk var
rasties cilvēkiem ar alerģiju pret aspirīnu.

3. KĀ LIETOT SKINSEPT COLOR  

Līdzeklis jālieto atbilstoši norādītajām 
lietošanas instrukcijām. Šaubu gadījumā
konsultējieties ar ārstu.

Lietošanas norādījumi:Lietošanas norādījumi:Lietošanas norādījumi:
Līdzeklis paredzēts tikai ārīgai lietošanai.

Ādas dezinfekcija pirms operācijām
un punkcijām.
Tamponā iesūcinātu, neatšķaidītu līdzekli
vienmērīgi uzklājiet uz ādas un uzgaidiet
1 minūti līdz tā nožūst. Hepatīta vīrusa (HBV)
briesmu gadījumā pagariniet darbības 
ilgumu līdz 2 minūtēm, vēlreiz uzklājiet 
līdzekli uz ādas. Šī procedūra ir jāatkārto.

Ādas dezinfekcijai pirms injekcijām, asins  
paraugu ņemšanas, vakcinācijas, akupunktūras.
Izvēlēto ādas laukumu apsmidziniet pirms
ievietošanas un uzgaidiet 15 sek. Paplašiniet
iedarbību pret vīrusiem, pagarinot
ekspozīcijas laiku līdz 1 min. HBV bīstamības
gadījumā pagariniet ekspozīcijas laiku līdz
2 min. un tad apsmidziniet ādu atkārtoti.
Lietojot līdzekli, šaubu gadījumā
konsultējieties ar ārstu.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Līdz šim, nav novērotas.
Ziņojiet savam ārstam vai farmaceitam 
par jebkādām blakusparādībām.

5.  SKINSEPT COLOR UZGLABĀŠANA

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ° C.
Uzglabāt nepieejamā un bērniem 
neaizsniedzamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves 
atkritumiem.
Vaicājiet farmaceitam, ko darīt ar līdzekli, 
kas vairs nav nepieciešams.
Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo 
vidi.

6. CITA INFORMĀCIJA 

100g Skinsept color satur 45,54g etanola 
96% piesārņots 1% etilmetilketonu, 1,0g
benzilspirta un 27,0g izopropilspirta.

Palīgvielas: ūdeņraža peroksīds, saulrieta
dzeltenais (E110), karmīnsarkanais (E124),
attīrīts ūdens.

Skinsept color iepakojumā, Skinsept color
šķīdums ir sarkani caurspīdīgs.

Līdzeklis ir iepakots 250ml vai 350ml pudelē
ar izsmidzinātāju, 1 litra pudelē un 5 litru
kannā ar pudeles vāciņu.

Biocīda inventrizācijas nr: 28032007/3311

Pēdējās aktualizācijas datums: 2015/12/13

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas 
vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par 
biocīdu.

 

 

Transportlīdzekļu vadīšana un 
mehānismu apkalpošana.


