
ACTOMAN® PLUS
El ve Cilt Antisepsisi için Sıvı Sabun

✓ % 4 Klorheksidin glukonat  içerir
✓ Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir
✓ Hijyenik ve cerrahi el yıkamada ve vücut antisepsisinde kullanılır
✓ Dermatolojik olarak test edilmiştir
✓ Allerjik reaksiyona sebep olmaz
✓ Cilt pH’ı ile uyumludur
✓ Sık kullanıma uygun formüle edilmiştir
✓ Bakterisidal, fungisidal ve virusidal etkilidir
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ACTOMAN® PLUS
Cerrahi işlemler öncesinde hijyenik ve cerrahi el antiseptiği, sağlık personeli ve hastalar için hijyenik el antiseptiği, cerrahi 
işlemler öncesi vücut yıkama ürünü olarak kullanılır.

Kimyasal Bileşim: %4 Klorheksidin glukonat, gliserin, dekspantenol ve yardımcı maddeler.

Mikrobiyolojik Aktivite:  Bakterisidal (EN 13727), fungusidal (EN 13624) ve virüsidal (EN 14476) etkilidir. Bakterisidal ve 
fungusidal etki  için 30 sn. virusidal etki için süre 1 dakikadır.

Kullanım şekli:
Hijyenik el antiseptiği: Uygulanacak bölge su ile ıslatıldıktan sonra avucunuza 3-5 ml Actoman® Plus alınız, köpüğü 
tüm yüzeyi kaplayacak şekilde ellerinize yayınız. Ellerinizi bilekler dahil olmak üzere, hijyenik el yıkama talimatına uygun 
şekilde Actoman® Plus ile köpürterek yıkayınız. İşlem sonrası ellerinizi su ile durulayıp, kurulayınız. 

Cerrahi el antiseptiği: Uygulanacak bölge su ile ıslatıldıktan sonra avucunuza 5 ml Actoman® Plus alınız, elleriniz ve 
kollarınızı dirseğe kadar köpürterek cerrahi el yıkama talimatlarına uygun olarak 3 dakika boyunca ovalayınız. Su ile 
durulayıp, aynı işlemi ikinci kez tekrar ediniz, steril havlu ile kurulayınız. 

Cerrahi işlemler öncesi vücut yıkama: Vücudun çene altında kalan tüm yüzeyini veya operasyon bölgesinin çevresini su 
ile ıslatınız. Yaklaşık 40-100 ml Actoman® Plus kullanınız. İstenilen yüzeyi tamamen Actoman® Plus ile köpürterek 5 dk. 
Yıkayınız. İşlemi 2. kez tekrarlayınız. Su ile durulayıp, kurulayınız.

Paketleme

Birim Koli İçi Adet Artikel-No.

500 mL 20 06.1188.500

1 L 10 06.1188.1
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Fungisidal        (EN 13624)
(Candida albicans)
Virusidal           (EN 14476)
(PoliovirusType 1, AdenovirusType 5,
Murine norovirus)
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