
 
 

VITASEPT®H 
 
NAHA ANTISEPTIKUM 
 
Värvitu naha antiseptikum, mida kasutatakse naha protseduurieelseks ettevalmistamiseks ja 
putukahammustuste antiseptikaks. Sobib kasutamiseks nii tundlikule, rasusele kui normaalsele nahale. 
 
TOOTE OMADUSED   

• värvitu 
• toimib kiiresti ja efektiivselt  
• hea intsisioonkile kleepuvus peale naha kuivamist   
• ei ärrita nahka  

 
KASUTAMINE 
Naha injektsiooni- ja verevõtmiseelseks antiseptikaks:  
Niisutada tutik, puhastada protseduuri piirkond vähemalt kaks korda ja lasta lahusel kuivada. Toimeaeg 15 sek. 
Naha antiseptiline töötlus enne invasiivset protseduuri:   
Piirkonda töödelda vahendiga vähemalt kaks korda. Intsisioonkile võib kleepida ainult kuivale nahale. Toimeaeg 
90 sek. 
Küünte antiseptika maniküüris:  
Enne protseduuri pihustada sõrmedele nii, et küüned oleksid vahendiga kaetud ning lasta kuivada. Sobib ka 
parafiinhoolduse, tätoveerimise, püsimeigi, kulmude modelleerimise jms eelseks naha antiseptikaks. 
Putukahammustuste antiseptikaks:  
Kanda toodet nahale ning lasta kuivada.  
 
Tähelepanu! 

• elektrilisi riistu võib kasutada alles siis, kui naha pind on täielikult kuiv  
• ei tohi kasutada žguti alla jääval nahal 
• vältida kokkupuudet silmadega  
• ei sobi lahtiste haavade ja limaskestade antiseptikaks  

 
TOIMEAEG 
Naha injektsiooni- ja verevõtmiseelseks antiseptika – 15 sekundit 
Naha antiseptiline töötlus enne invasiivset protseduuri – 90 sekundit (Remanentne toime 3 tundi) 
 
MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER 
Toimeajad on toodud nii normaalse kui rasuse naha korral 

MIKROORGANISM KONTSENTRATSIOON TOIMEAEG 
Bakteritsiidne lahjendamata 15 sekundit 
Tuberkulotsiidne 
Mycobacterium terrae lahjendamata 30 sekundit 
Fungitsiidne 
Candida albicans lahjendamata 30 sekundit 
Virutsiidne 60 sekundit 
HBV/HCV, HIV lahjendamata 15 sekundit 
Herpes simplex lahjendamata 15 sekundit 

®



Kasutage desinfitseerimisvahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege kindlasti läbi etikett ja tooteteave. 
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Influenza viirused lahjendamata 15 sekundit 
Vaccinia viirus lahjendamata 15 sekundit 
Koroonaviirused lahjendamata 15 sekundit 
Adenoviirus lahjendamata 60 sekundit 
Rotaviirus lahjendamata 15 sekundit 

 
 
VASTAVUS STANDARDITELE 
EN 1275, EN 1276, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, DVV/RKI 
 
 
SÄILITAMINE 
Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-25°C, mitte hoida 
otsese päikesekiirguse käes. 
 
 
UTILISEERIMINE 
Toode on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Plastpakendi materjalid on 
taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada ning pudel ja kork eraldada. Pump ja spray oma 
metallosadega sobivad pakendijäätmetega kokku kogumiseks. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi 
konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus. Vedel naha antiseptikum PT1. 
 
 
OHUTUSALANE TEAVE 
Täiendava ohutusteabe leiate toote ohutuskaardilt. 
 
 
KOOSTIS 
100g toodet sisaldab aktiivseid toimeaineid: propaan-2-ool 60g, etanool 15g, C12–18-
alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid 0,1g, (C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid 0,1g 
 
pH ~7 
 
Biotsiidi reg.nr: 0569/09 
 
 
PAKENDID 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


