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ESTONIA 

 

Triksotropowy żel na bazie mieszaniny alkoholi etanolu i 

izopropanolu do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. 

o postać żelu nie powoduje ściekania preparatu z rąk 

o hypoalergiczny preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 

o na bazie mieszaniny alkoholi o pH neutralnym dla skóry 

o zawiera substancje pielęgnujące i łagodzące podrażnienia: pantenol, bisabosol, witamian E, gliceryna 

o posiada pełne spektrum mikrobójcze już w 30 sekund, wykazuje działanie przedłużone powyżej 3 godzin 

o przebadany dermatologicznie, może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergie skóry 

o dostępny również w systemie zamkniętym 

Spektrum Czas działania 

EN1500  Higieniczna dezynfekcja rąk  30 sekund 

EN12791 Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund 

EN13727 Bakteriobójczy  (w tym MRSA,VRE) 

EN13624 Drożdżakobójczy 

EN14348 Prątkobójcze (w tym prątki gruźlicy) 

EN14476 Pełne działanie wirusobójcze (Adeno, Noro, Polio) 

 

30 sekund 

 
Higieniczna dezynfekcja rąk: 

Nanieść na czyste dłonie co najmniej 3 ml preparatu i wcierać dokładnie w skórę rąk przez minimum 30 sekund 

wykorzystując technikę Ayliff’a. Ręce przez cały czas dezynfekcji powinny być zwilżone preparatem. 

 

Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 

Nanieść na czyste dłonie co najmniej 3 ml preparatu i wcierać dokładnie w skórę rąk i przedramiona przez minimum 

45 sekund wykorzystując technikę Ayliff’a, czynność należy wykonać dwukrotnie. Ręce przez cały czas dezynfekcji 

powinny być zwilżone preparatem. 

 

 Etanol – 72,5g; Izopropanol– 7,5g 

Chemisept Gel w składzie zawiera alkohol etylowy i izopropylowy oraz substancje pielęgnujące skórę, tak dobrany 

skład zapewnia optymalne warunki dezynfekcji, może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergie skóry.  

Pozwolenie nr 7711/19 na obrót produktem biobójczym 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU: 

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE: 

SPOSÓB UŻYCIA: 

PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE: 

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU: 

CERTYFIKATY I ATESTY: 

KONFEKCJONOWANIE: 

Opakowanie Pojemność Karton  Opakowanie Pojemność Karton 

Butelka 0,1L 12x0,1L  Butelka 1L 12x1L 

Butelka  0,25L atomizer 12x0,25L  Dispenso 1L (system zamknięty) 12x1L 

Butelka 0,5L (eurodyspenser) 12x0,5L  Kanister 5L 3x5L 


