Alkoholowy płyn do higienicznej
i chirurgicznej dezynfekcji rąk

desderman® N
(78,20 g + 0,10 g)/100g, płyn na skórę.

Sposób użycia

100 g płynu zawiera substancje czynne: Ethanolum (alkohol etylowy)
78,20 g, 2-Biphenylol (2-bifenylol) 0,10 g. Substancje pomocnicze:
izopropylu mirystynian, hexadecylo / octadecylo[(RS)-2-etylohexanoat], powidon 30, sorbitol ciekły, alkohol izopropylowy, woda
oczyszczona, błękit patentowy (E131), żółcień chinolinowa (E104),
substancja zapachowa bettina PH799951 MF.

Higieniczna dezynfekcja skóry rąk:
3 ml leku desderman® N należy wcierać porcjami w suche dłonie
przez 30 sekund.
Chirurgiczna dezynfekcja rąk:
w umyte, suche dłonie i przedramiona, należy wcierać porcjami
10 ml leku desderman® N przez 3 minuty, dbając o stałe zwilżenie
skóry lekiem. Poczekać do dokładnego wyschnięcia dłoni przed
nałożeniem rękawiczek.

Wskazania do stosowania

Właściwości farmakologiczne

desderman® N jest alkoholowym lekiem do higienicznej
i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk.

Właściwości farmakodynamiczne – grupa farmakoterapeutyczna:
leki dezynfekujące i antyseptyczne; etanol i leki złożone zawierające
etanol. Kod ATC: D 08 AE 06.

Skład

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na etanol (alkohol etylowy 96% denaturowany metyloetyloketonem), 2-difenylol lub na którykolwiek ze składników leku.

Właściwości użytkowe
Lek zawiera substancje pomocnicze nawilżające i natłuszczające,
zapobiegające wysuszaniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry.
Lek działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Lek o pH 6,0.
Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na:
B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Rota, Adeno,
Herpes simplex, Polio, Noro, SARS, Vaccinia).

Zalety
Działanie natychmiastowe.
Szybkie wysychanie.
Szerokie spektrum bójcze.
Przedłużony efekt działania do 4 godzin.
Natłuszcza i chroni skórę.
Nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym.
Pozstawia miły zapach.
pH 6,0.
Autosterylny.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku
stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania,
alkohol zawarty w leku może działać podrażniająco lub wchłaniać
się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania
ogólnoustrojowe. Lek łatwopalny.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać
w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Z uwagi
na niską temperaturę zapłonu (16°C) należy przestrzegać
szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania
i przechowywania. Lek łatwopalny.

Rodzaj i zawartość opakowania
desderman® N dostępny jest w postaci roztworu w opakowaniach
o zawartości: 500 ml, 1 L – butelka, 5 L – kanister.

Dane farmaceutyczne
Okres ważności: 3 lata.

Postać farmaceutyczna
Płyn. Przejrzysty, lekko zielony.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się
do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Schulke Polska Sp. z o.o.,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel.: 022 568 22 02/03, fax: 022 568 22 04
schulke.polska@schuelke.com, www.schulke.com.pl

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
Pozwolenie MZ nr 13058.

