
ACTODERM®
El ve Cilt Antiseptiği - 2-Propanol %70 (V/V)

✓ İzopropil alkol içerir
✓ İstenilen sıklıkta kullanılabilir
✓ Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir
✓ Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Kurumu VAH/DGHM tarafından   
    sertifikalandırılmıştır
✓ Alman DERMATEST laboratuvarında dermatolojik olarak test 
    edilmiş ve onaylanmıştır
✓ EN 1500 ve EN 12791 normlarına göre test edilmiştir
✓ Hijyenik el antisepsisi için 30 saniye
✓ Cerrahi el antisepsisi için 3 dakika
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ACTODERM®
Actoderm®, alkol bazlı el ve cilt antiseptiğidir. Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonu için kullanılır. Alerjik reaksiyona sebep 
olmaz. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Aldehit, fenol, hidrojen peroksit, klorheksidin ve benzeri maddeler içermez.

Hasta bakımı sırasında, nötropenik ve immünsüpresif hasta ile temastan önce ve sonra izolasyon odasında bulunan 
hastalarla temastan önce ve sonra, enjeksiyon öncesi cilt antisepsisi için, invaziv girişimlerden önce ve sonra, eldiven 
giymeden önce ve sonra, özellikle iş yükünün, hasta sayısının yoğun olduğu ünitelerde gün içinde sık kullanıma uygundur. 
Halk sağlığı alanında kullanıma uygundur.

Kimyasal Bileşim: 
100 g içeriği: 62,8 g 2-Propanol (% 70 V/V), yumuşatıcı (Lanolin), yardımcı maddeler

Kullanım Şekli: 
Enjeksiyonlardan önce cilde püskürtünüz. 30 sn. bekleyerek siliniz. Kullanımdan önce tüm takıları çıkarınız Tırnakların 
uzun olmamasına dikkat ediniz. 
Hijyenik el yıkama: Tüm takılarınızı çıkarınız. 3-5 mL Actoderm® alınız. EN 1500 standardına göre 30 sn. uygulayınız. 
Cerrahi el yıkama: Tüm takılarınızı çıkarınız. Ürünü uygulama boyunca cildi ıslak tutacak şekilde yeterli miktarda alınız. 
EN 12791 standardına göre ellerinizi, bilek ve dirsekleri dahil ederek Actoderm® ile her iki eli toplam 3 dk. boyunca 
ıslak ovarak dezenfekte ediniz. İşlem esnasında gerekiyorsa tekrar dezenfektan alınız. Ellerinizi steril havlular kullanarak 
kurulayınız. 

Mikrobiyolojik Aktivite Uygulama 
Alanı

Uygulama 
Dozu

Uygulama 
Aralığı

Bakterisidal                      EN 13727
El ve cilt üzerine  

püskürtme ve 
silme yolu ile

3-5 mL 
30 saniye

İstenilen  
sıklıkta

Fungusidal 
(C. albicans, A. niger)    EN 13624
Virüsidal 
(Adeno, Polio, MNV)     EN 14476

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

50 mL 200 06.2501.50

100 mL 100 06.2501.100

250 mL 40 06.2501.250

500 mL 20 06.2501.500

1 L 10 06.2501.1

5 L 4 06.2501.5
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