
Tekutý barvený alkoholový dezinfekční přípravek
na bázi kombinace alkoholů a KAS Určený
pro dezinfekci kůže před operačními zákroky
(dezinfekce operačního pole), vpichy a malými
zákroky porušujícími integritu kůže.

septoderm® OP

Rychlý účinek
 již od 15 s.

Naše Plus
Dezinfikuje, čistí a odmašťuje pokožku

Rychlá a dlouhotrvající účinnost

Viditelná barva k označení operačního pole

Bez obsahu jódu

Výborná snášenlivost s pokožkou

Oblast použití
septoderm® OP je vhodný pro dezinfekci kůže před veškerými
operačními zákroky a dále před biopsií, zaváděním kanyl,
punkcemi, injekcemi, odběry krve atd.

Účinnost
Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní,
fungicidní.
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
Přípravek se používá neředěný. Dezinfikovaná oblast
pokožky se dostatečně smočí pomocí tamponu smočeného
v přípravku septoderm® OP. Přípravek se nechá působit do
zaschnutí. Před použitím termoelektrických přístrojů musí být
pokožka suchá. Přípravek se nepoužívá na poškozenou kůži,
do ran a v okolí očí a sliznic
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Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění
výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých
přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Složení
100 g přípravku septoderm® OP obsahuje následující aktivní
látky:
• 45 g Ethanol
• 30 g Propan-2-ol
• 0,5 g didecyldimethylammonium chlorid
Další složení: zvláčňující a ošetřující látky

Zvláštní upozornění
Určeno pro profesionální trh. Přípravek se nepoužívá na
poškozenou kůži, do ran a v okolí očí a sliznic. Při aplikaci
septoderm OP zabraňte zatečení přípravku pod pacienta a
do kožních záhybů. Po uplynutí expozičního času setřete
přebytečnou dezinfekci z operačního pole sterilním
tamponem. Před aplikací incizních folií vyčkejte na úplné
vyschnutí dezinfekce na operačním poli. Termoelektrické
přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku.
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými
povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech,
mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a
slunečního záření.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Septoderm OP 500 ml 20/Karton 70000213

Septoderm OP 1 l 12/Karton 70002410

Septoderm OP s rozprašovačem 250 ml 10/Karton 70002409

Septoderm OP 5 l 1/Kanystr 70000214

Životní prostředí
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.
Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485
a ISO 9001.

Typ přípravku
Biocídní přípravek

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a
informace o přípravku.


