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ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ И КОЖА
Идентификация на продукта/Продуктов номер/Код в HMI 10.

СЪСТАВ:
Активни вещества: етанол, хлорхексидин диглюконат.
Омекотител;
Дейонизирана вода.

ВИД НА БИОЦИДA:
Прозрачна течност. рН – неутрално.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
®

®

HMI SCRUB AL/HMI СКРУБ AL има бактерицидно (MRSA, MSSA), туберкулоцидно,
фунгицидно и вирусоцидно (HIV, HBV, ентеровируси) действие.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
®

®

HMI SCRUB AL/HMI СКРУБ AL е бързо действащ дезинфектант с продължителен ефект,
предназначен за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце във всички области на хуманната
и ветеринарната медицинска практика, при грижи за болни в домашни условия, както и за
дезинфекция на ръце във фармацевтичната, козметичната, хранително-вкусовата
промишленост; дезинфекция на кожа преди манипулации. За да се предотврати изсушаването
на кожата, произтичащо при многократно използване на дезинфектанти, съдържащи алкохоли, в
®
®
HMI SCRUB AL/HMI СКРУБ AL е добавен специален, щадящ кожата омекотител, който го
прави добре поносим дори при продължителна употреба.
®
®
HMI SCRUB AL/HMI СКРУБ AL е микрофилтриран срещу спори по време на производството.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

®

®

Хигиенна дезинфекция на ръце: 4 mL HMI SCRUB AL/HMI СКРУБ AL се втриват в сухи ръце
®
®
за 30 секунди. При туберкулоза 4 mL HMI SCRUB AL/HMI СКРУБ AL се втриват в сухи ръце
двукратно за 60 секунди.
®
®
Хирургична дезинфекция на ръце: 2 х 4 mL HMI SCRUB AL/HMI СКРУБ AL се втриват в
ръцете в посока от пръстите към лактите в продължение на 5 (3 + 2) минути.
* Ръцете трябва да бъдат омокрени с биоцида през цялото време на третиране.
* Предпазните ръкавици се поставят след изтичане на експозиционното време и пълното
изсъхване на биоцида върху кожата на ръцете.
Дезинфекция на кожа преди манипулации: кожата се обтрива с напоен с дезинфектантa
тампон в продължение на 30 секунди.
Няма данни за възможни нежелани преки или косвени странични ефекти.
Мерки за оказване на първа помощ и антидот, когато има такъв: при поглъщане – да не се
предизвиква повръщане. Пострадалият да пие обилно количество вода, ако е в съзнание, може
да се приеме като антидот медицински въглен. Да се потърси лекарска помощ. При вдишване –
да се изнесе пострадалият на чист въздух. Ако симптомите продължават, да се потърси
медицинска помощ. При контакт с очите – да се изплакнат цялостно с чиста вода или
буфериран разтвор за промиване на очи в продължение на 15 минути. Да се потърси
медицинска помощ.
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Указания за безопасно обезвреждане на биоцидния препарат и опаковката му: излишъкът
от биоцида като концентрат да не се излива в канализацията, а да се използва само по
предназначение. В случай на инцидент разлетите количества концентрат да се абсорбират с
инертен материал (пясък, дървесно брашно, инфузорна пръст). После зоната на разливане да
се изплакне с вода. Третирането на отпадъците трябва винаги да се извършва по безопасен
начин, в съответствие с изискванията на нормативните актове за опазване на околната среда,
на закона за управление на отпадъците и на местните законови разпоредби, от лица,
притежаващи разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци.
Време на въздействие и интервала от време, който трябва да се спазва между:
а) отделните приложения на биоцида: съгласно дезинфекционната програма;
б) приложението на биоцида и употребата на третираните продукти: след изтичане на
експозиционното време и съгласно начина на употреба;
в) употребата на биоцида и достъпа на хора или животни до третираните зони, като се посочват
и средства и мерки за обезвреждане, продължителността на проветряване на тези зони и
указания за почистване на оборудването: няма приложение.
Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхраняване, включително средства за
колективна и лична защита, противопожарни мерки, покриване на мебелировката или
оборудването, отстраняване на храни за хора и животни и указания за предотвратяване
експозицията на животни:
– предпазни мерки при употреба: не са необходими при нормални условия; да се избягва
контакт с очите; да се избягва вдишване на пари; да не се поглъща;
– транспорт: в закрити превозни средства; за транспортиращите не се изискват специфични
средства за защита;
– съхраняване: в затворени оригинални опаковки, на прохладно и проветриво място, защитени
от топлина и слънчева светлина.
Данни за специфични опасности за околната среда, включително за защитата на
организми, които не са обект на предлаганата употреба, и предотвратяване
замърсяването на водите: биоцидът не се класифицира като опасен за околната среда по
конвенционалния метод.
ОПАКОВКА: Туба – 5 L;
ОПАКОВКА: Бутилка – 0,750 L; 0,300 L

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години

