PROSPECT KLINTENSIV ALCHOSEPT®
KLINTENSIV ALCHOSEPT® este o solutie hidroalcoolica pentru dezinfectarea şi menţinerea igienei tegumentare. Se
utilizeaza pentru dezinfectia igienica si/sau chirurgicala a mainilor prin frecare.
1.Conținut de substanță activă : 85% etanol, CAS:64-17-5; CE:200-578-6, Alte ingrediente:, agent hidratant şi
emolient, parfum, colorant şi apă.
2.Tipul de produs biocid conform H.G. 956/2005:
▪ Grupa principală 1: Dezinfectante şi produse biocide
▪ Tip de produs: 1 – Este un produs biocid destinat igienei umane. Solutie hidroalcoolica pentru dezinfecţia igienică
şi chirurgicala.
▪ Categoria de utilizatori: profesionali, industriali, populație.
3. Recomandări referitoare la utilizare:
Produsul circulă însoțit de fișa tehnică (prospect). Citiți instrucțiunile înainte de folosire ! Respectați standardele (timpi
de acțiune, specificații tehnice, etc) și ordinea operațiilor de curatare, dezinfecție !
3.1. Norma minimă de consum :
Tip dezinfecție
Dezinfecţia igienică a
mâinilor
Dezinfecţia chirurgicala
a mâinilor

Tabel dozaj soluție
lucru
1x3 ml timp de 30
de sec.
1x3 ml timp de 60
de sec – de trei ori.

Mod
folosire
Frecare

Norma minimă de consum

Frecare

9 ml – pentru o dezinfectie

3 ml – pentru o dezinfectie

3.2. KLINTENSIV ALCHOSEPT® se utilizeazã în dezinfecția igienica si chirurgicala a manilor in domeniul medical:
• Pentru dezinfectia igienica a mainilor: se aplica 3 ml (o apasare de pompita) si se freaca mainile timp de 30
secunde.
• Pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor: se aplica 6 ml (doua apasari de pompita),se freaca mainile timp de
120 secunde, apoi se mai adauga 3 ml (inca o apasare de pompita) si se mai freaca mainile timp de 60 secunde.
Recomandam ca înainte de utilizare sa se scoata bijuteriile sau accesoriile de pe maini. Înainte de aplicare, pielea
mainilor trebuie sa fie uscata. Se aplica cantitatea necesara de KLÎNTENSÎV ALCHOSEPT, in functie de scopul utilizarii.
Se freaca mainile frontal, palma pe palma, apoi se alterneaza palma cu dosul mainilor. Se freaca cu atenţie varful
degetelor, cele care au contactul cel mai mare cu pacienţii şi se freaca cu atenţie şi încheieturile degetelor, în cutele
epidermei.
4. Eficacitate biocidă:
4.1. Produsul KLINTENSIV ALCHOSEPT® prezinta:
▪ activitate bactericida conform : SR EN 1500, SR EN 13727; SR EN 12791
▪ activitate levuricidă, fungicida conform: SR EN 13624;
▪ activitate micobactericidă (inclusiv tuberculocidă) conform: SR EN 14348;
▪ activitate virucidă, conform: SR EN 14476;
4.2. Detaliere eficacitatea biocidă a produsului
Activitate
biocidă
Bactericida
faza2/etapa2
Bactericida
faza2/etapa1

Metoda de
testare/Protocol
de testare
SR EN 1500

Specia/organisme

Concentrații

Timpi de
acțiune

Escherichia colli

3 ml

30 secunde

SR EN 13727
In conditii de murdarie

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus

3 ml

30 secunde

1

Bactericida
faza2/etapa2
Leverucida,
fungicida
faza2/etapa2
Micobactericida,
tuberculocida
faza2/etapa1
Virucida
faza2/etapa1

SR EN 12791

Escherichia coli
Enterococcus hirae
Flora normal a pielii

SR EN 13624
In conditii de curatenie

Candida albicans
Aspergillus niger

SR EN 14348
In conditii de curatenie
SR EN 14476
In conditii de murdarie

2x3ml
1x3ml
3 ml

120 secunde
60 secunde
60 secunde

Mycobacterium avium
Mycobacterium terrae

3 ml

60 secunde

Poliovirus
Adenovirus
Murine Norovirus

3 ml

3 minute

KLÎNTENSÎV ALCHOSEPT are acţiune rapida, fiind un produs ideal pentru utilizari frecvente în cabinetele medicale,
între pacienţi. Substanţele protectoare şi hidratante pentru epiderma asigura echilibrul lipidic prevenind apariţia
zonelor uscate şi senzaţia de piele crapata dupa utilizari multiple, într-un interval de timp relativ mic.
5. Ambalare, transport şi livrare:
Produsul se ambaleaza in flacoane de polietilena de inalta densitate de 0,028l/ 0,055l/ 0,06l/ 0,08l/ 0,1l/ 0,125l/ 0,15l/
0,2l/ 0,25l/ 0,5/ 1l/ 5l e, care se eticheteaza si se sigileaza.
KLÎNTENSÎV ALCHOSEPT se depoziteaza în spaţii închise, curate, bine aerisite, la temperaturi între + 5 ˚ C la + 30 ˚ C.
Fiecare lot de livrare va fi însoţit de documentul de certificare a calitaţii întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare,
respectiv declaraţia de conformitate întocmita pe baza fişelor tehnice, a buletinelor de analiza şi avizul sanitar.
Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. Temperatura de pastrare: 5-30 °C. Fiecare livrare va fi insotita
de documente de certificare a calitatii/declaratie de conformitate. Termen de valabilitate: În conditiile de depozitare
mentionate produsul are valabilitate 36 de luni de la data fabricatiei/data expirarii.
6. Precauții şi recomandări :
Se vor respecta normele de protectie a muncii privind regimul de manipulare si utilizare specifice produselor biocide ;
În caz ingestie accidentala se va solicita sfatul medicului prezentand eticheta produsului;
Precauţiuni de utilizare:
H225 Lichid si vapori foarte inflamabili
H319 Provoaca iritarea grava a ochilor

GHS07
Atentie!
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul
interzis.
P233 Păstraţi recipientul închis etanş.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHÎÎ: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele
de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P403+P235 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece.
P501 – Eliminati continutul / recipientul in conformitate cu reglementarile locale / regionale / nationale / international
(a se specifica).
P391 – Colectati scurgerile de produs.
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