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ZHIVAHEX SPRAY MD 
ЖИВАХЕКС СПРЕЙ MD  

 
готов за употреба разтвор за бърза дезинфекция на 
медицински/стоматологични инструменти и 
повърхности на медицинско оборудване 

 
 

   0120 
Приложение 

Живахекс сперй MD е предназначен за бърза дезинфекция на алкохолустойчиви 
медицински и стоматологични инструменти и на повърхности на медицински изделия и 
апаратура. Третираните обекти могат да бъдат използвани незабавно след изтичане на 
експозиционното време, без последващо изплакване с вода. 
 
Свойства 

Живахекс сперй MD е готов за употреба разтвор не съдържащ алдехиди и феноли. 
Представлява балансирана синергично действаща комбинация от алкохол и бисбигуанид 
(глюконатна сол).  Активните му съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори за 
корозия и не уврежда устойчиви на алкохол повърхности и е свместим с различните 
материали. Притежава почти нулев алергичен потенциал.  
 
Външен вид: Бистра бледозелена течност с приятен аромат 
рН    5.0 – 7.0 
 
Състав на препарата 

Всеки 100 g Живахекс сперй MD съдържат: 
Активни вещества:  
  0.5 g Хлорхексидин диглюконат (CAS 18472-51-0)  
           60.0 g Пропан-2-ол (CAS 67-63-0) 
 
Други съставки: 

Инхибитор на корозия, парфюмна композиция, оцветител. 
 
Класификация: 

Живахекс спрей MD отговаря на изискванията за химически дезинфектанти на 
Европейската директива за медицинските изделия 93/42/CEE и е класифициран като 
медицинско изделие – Class IIB .  
 
 
Спектър на действие 

ЖИВАХЕКС спрей MD притежава мощно бактерицидно (вкл MRSA), микобактерицидно 
(вкл.Тbc), фунгицидно и вирусоцидно (HIV/HBV/HCV) действие.  
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Микробиална активност Метод на изследване Експозиция 
Бактерицидно действие  
(P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae)  

EN 13727 5 min 

Бактерицидно (MRSA) EN 1040 1 min 

Фунгицидно действие  

(C.albicans, A.niger) 
EN 13624 5 min 

Микобактерицидно/туберкулоцидно действие 
(M.terrae, M.avium) 

EN 14348 5 min 

Вирусоцидно действие  

(HIV/HBV/HCV  вируси с обвивка) 
EN 14476 1 min 

 
Указания за употреба 
 
Живахекс спрей MD представлява готов за употреба разтвор. Прилага се чрез 
напръскване на третираната повърхност или медицински/стоматологичен инструмент, 
посредством спрей помпата на флакона, до пълно омокряне. Време на въздействие  1 - 5 
минути. 
След изтичане на времето на въздействие обработените обекти могат да се използват 
незабавно, без изплакване с вода или подсушаване. 
 
Условия на съхранение 
Да се пази далече от достъп на деца. В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и 
добре вентилирани помещения, далече от запалителни източници, храни  и напитки, при 
температура  от <35º С. Да не се излага на пряка слънчева светлина. 
 

Предпазни мерки 
При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси 
медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се 
потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.  
 

Третиране на отпадъчни количества и опаковки 
Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните 
инструкции / информационния лист за безопасност. 

Опаковка:  

Флакони от 1000  ml, 750 ml  и 200 ml   

 

Срок на годност:  

3 години 

 

 

ЖИВАС ООД 
1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14   
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com      


