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

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.

• Gözle görünür kir varsa eller yıkanır.
• Kuru olan avuç içine yeterli miktarda dezenfektan alınır.
• 30 saniye boyunca yandaki basamaklar takip edilerek, 
   eller bileğe kadar ovuşturulur.
• Her adım en az 5 kez tekrarlanır.
• Eller tüm süre boyunca nemli olmalıdır. Eğer gerekiyorsa bir miktar   
   daha dezenfektan alınır.
• Tırnaklar kısa ve cilasız olmalı, saat ve bileklik takılmamalıdır.

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

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

EN 1500 NORM

6

Parmak uçları kapalı olarak 
diğer elin avuç içinde dairesel

olarak ovalanır.

3

Avuç içleri, parmak araları 
iç içe gelecek şekilde ovalanır.

5

Bir elin kapalı avucuyla, diğer 
elin başparmağı dairesel bir 

biçimde ovalanır ve aynı işlem 
diğer parmak için de uygulanır.

2

Sağ el avuç içi, sol elin üzerine 
gelecek şekilde (parmak araları 

dahil) ovalanır ve aynı işlem 
diğer el için de uygulanır.

4

Parmak sırtları diğer elin 
avuç içine gelecek şekilde 

kenetlenip ovalanır.

1

Avuç içleri birbirine 
sürtünerek ovalanır.
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Avuç içleri birbirine 
sürtünerek ovalanır.

Avuç içleri birbirine 
sürtünerek ovalanır

Sağ el avuç içi, sol 
elin üzerine gelecek 
şekilde (parmak 
araları dahil) ovalanır 
ve aynı işlem diğer el 
içinde tekrarlanır

Avuç içleri, parmak 
araları iç içe gelecek 
şekilde ovalanır.

Parmak sırtları diğer 
elin avuç içine 
gelecek şekilde 
kenetlenerek 
ovalanır

Bir elin kapalı 
avucuyla diğer elin 
baş parmağı dairesel 
bir biçimde ovalanır. 
İşlem diğer el için de 
tekrarlanır

Parmak uçları kapalı 
olarak diğer elin 
avuç içinde 
dairesel olarak 
ovalanır. İşlem diğer 
el içinde tekrarlanır

 KULLANIM TALİMATI 

Uyarılar ve 
önlemler 

için 
etiket ve 
kullanım 

klavuzuna 
bakınız.

EN 1500 Norm'a göre 


