Płyn do mycia i higienicznej dezynfekcji skóry

primasept® med
Skład
100 g płynu do stosowania na skórę zawiera substancje czynne:
1-propanol 10,00 g, 2-propanol 8,00 g, 2-bifenylol 2,00 g. Substancje
pomocnicze: kokamidopropylobetaina (roztwór 30%), kwasy tłuszczowe uwodornione, żółcień chinolinowa (E104), disodu edetynian
dwuwodny, substancja zapachowa (perfumy Biancaflor), potasu wodorotlenek (roztwór 45%), hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona.

Wskazania do stosowania
dezynfekcja i mycie rąk
dezynfekcja i mycie ciała

Przeciwwskazania

Higieniczna dezynfekcja i mycie rąk:
3 ml płynu wcierać porcjami w suche dłonie przez 1 minutę, następnie
zwilżyć dłonie niewielką ilością wody, wytworzyć pianę i przez kolejną
1 minutę wcierać wytworzoną pianę w dłonie. Ostatecznie spłukać dokładnie pianę pod bieżącą wodą i wysuszyć ręce.
Higieniczna dezynfekcja i mycie ciała:
3 ml płynu rozprowadzić porcjami na skórze o powierzchni 900 cm2 (powierzchnia ta odpowiada np. powierzchni przedramienia i pozostawić
na 1 minutę, następnie przy pomocy niewielkiej ilości wody wytworzyć pianę i myć skórę przez kolejną 1 minutę. Po upływie tego czasu
spłukać pianę pod bieżącą wodą i wysuszyć ciało.

Właściwości farmakologiczne

Nadwrażliwość na 1-propanol, 2-propanol, 2-bifenylol lub na którykolwiek ze składników leku.

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

Właściwości użytkowe

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy primasept® med nie jest drażniącym skórę płynem
dezynfekująco-myjącym. Dobór substancji myjących, dezynfekujących i pielęgnujących zapewnia w jednym procesie mycia skuteczne
usunięcie zabrudzeń z powierzchni skóry oraz jej dezynfekcję nie powodując wysuszenia. Produkt działa bakteriobójczo, grzybobójczo
i wirusobójczo. Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Papova
SV40).

Zalety
jednoczesne mycie i higieniczna dezynfekcja
szerokie spektrum bójcze
dermatologicznie przebadany
zalecany do higienicznej pielęgnacji i dekontaminacji ciała pacjentów
nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym

Postać farmaceutyczna

Produkt leczniczy do stosowania na skórę. Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku stosowania leku niezgodnie ze
wskazaniami i sposobem stosowania lek może powodować reakcje
alergiczne. Produkt łatwopalny.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Rodzaj i zawartość opakowania
primasept® med dostępny jest w postaci płynu w opakowaniach o zawartości: 500 ml, 1 L – butelka, 5 L – kanister.

Dane farmaceutyczne
Okres ważności: 3 lata.

Płyn. Przejrzysty, żółty, lepki.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu

Sposób użycia

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Strasse 2, 22840 Norderstedt, Niemcy

primasept® med stosowany jest bez rozcieńczenia.

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 13043.

