
 

 

Skin Des 

Ādas un roku dezinfekcija 
2-propanols 70 % (V/V) šķīdums roku dezinfekcijai, ādas 

dezinfekcijai pirms injekcijām, auksto komprešu terapijai 
 
• dezinfekcijas līdzeklis ar baktericīdu iedarbību (ieskaitot TB);   
• fungicīda iedarbība;  
• ierobežota virucidāla iedarbība saskaņā ar RKI norādījumiem 

(HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia vīrusi, gripas vīrusi) un 

Rota vīrusi;  

• bez sporām filtrēšanas rezultātā;   
• nesatur smaržvielas.  
 

Produkta īpašības 
Spirtu saturošs šķīdums roku un ādas dezinfekcijai. Nesatur 
smaržvielas un krāsvielas. Īpaši piemērots jutīgai un alerģiskai ādai. 
 

Sastāvs 
Aktīvās vielas 100 g šķīduma: 2-propanols 63,1 g;  
Citas vielas: ķīmiski attīrīts ūdens. 
 

Izmantošanas veidi 
Roku dezinfekcija un roku ķirurģiskā dezinfekcija, ādas dezinfekcija 

pirms vienkāršām injekcijām un perifēro asinsvadu punkcijas, ādas 

dezinfekcija pirms operācijām un locītavu punkcijām, taukainas ādas 

dezinfekcija, auksto komprešu terapija. 
 

Izmantošanas norādījumi 
Lai veiktu roku higiēnisko dezinfekciju, uzklājiet šķīdumu uz rokām un 
turiet tās samitrinātas 30 sekundes! Lai veiktu roku ķirurģisko 
dezinfekciju, uzklājiet šķīdumu uz rokām un apakšdelmiem un turiet 
tos samitrinātus 5 minūtes*! (*Higiēnas ekspertu ziņojumos saskaņā ar 
DGHM/ VAH ir apstiprināts 1,5 minūšu ilgs iedarbības laiks). Lai 
dezinficētu ādu pirms vienkāršu injekciju un perifēro asinsvadu 
punkciju veikšanas, pamatīgi uzklājiet šķīdumu uz ādas un turiet to 
samitrinātu 15 sekundes! Lai veiktu dezinfekciju pirms operāciju un 
locītavu punkciju veikšanas, pamatīgi uzklājiet šķīdumu uz ādas un 
turiet to samitrinātu 1 minūti! Lai dezinficētu taukainu ādu, pamatīgi 
uzklājiet šķīdumu uz ādas un turiet to samitrinātu 10 minūtes! Veicot 
auksto komprešu terapiju, izmantojiet šķīdumu, kas atšķaidīts ar tādu 
pašu daudzumu ūdens! 
 

Iedarbības laiks 
Roku higiēniskā dezinfekcija 30 sek. 

   

Roku ķirurģiskā dezinfekcija 1,5 min. 

Roku dezinfekcija pirms injekcijām, punkcijām 15 sek. 
   

Roku dezinfekcija pirms operācijām, locītavu,   

ķermeņa dobumu, dobu orgānu punkcijām   

uz ādas, kas nav taukaina 1 min. 

uz taukainas ādas 10 min. 
   

Kā dezinfekcijas līdzeklis ar baktericīdu iedarbību, 

ieskaitot MRSA,   

fungicīdu iedarbību 30 sek. 

TB 1 min. 
   

Iedarbība pret apvalka vīrusiem, ieskaitot   

HBV/ HIV/ HCV/ Vaccinia/ BVDV 30 sek. 

Rota vīrusus 15 sek. 
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DGHM/ VAH sertificēts.  
Licencēts saskaņā ar AMG, licences numurs: 1599.98.99 
 

 

Īpaša informācija 
Norādītie laiki ir minimālie iedarbības laiki. Atkarībā no dažādiem 

faktoriem (piemēram, mitra vai netīra āda, procedūras risks) 

iedarbības laiku nepieciešams pagarināt. Safe Line Skin Des 

neiznīcina sporas un tādējādi nav piemērots sterilu ķirurģisko 

instrumentu un šļirču uzglabāšanai.  
 

Iepakojumu veidi 
Viens iepakojums Vienība Art. Nr. Ats. Nr. 

150 ml pudele 1 x 150 ml 780044 09900 

250 ml pudele 1 x 250 ml 780045 09901 

500 ml pudele 1 x 500 ml 780046 09902 

1 litra pudele 1 x 1 L 780047 09903 

5 litru tvertne 1 x 5 L 780048 09904 

 

Farmaceitisko ekspertu ziņojums 
Prof. Dr. Schubert, Frankfurte pie Mainas:  
Sertifikācija attiecībā uz roku dezinfekciju saskaņā ar 2010. gada 
15. aprīļa DGHM/ VAH standartu.  
PD Dr. Pitten, Gīsene:  
Sertifikācija attiecībā uz roku un ādas dezinfekciju saskaņā ar 
2010. gada 2. augusta DGHM/ VAH standartu.  
Prof. Kramer/Dr. Rudolph, Graifsvalde:  
Sertifikācija attiecībā uz roku dezinfekciju saskaņā ar 2010. gada 
26. augusta DGHM/ VAH standartu.  
Dr. Steinmann, virusologs, Brēmene:  
2005. gada 20. decembra sertifikācija attiecībā uz iedarbību 
pret Vaccinia vīrusiem.  
2001. gada 2. oktobra sertifikācija attiecībā uz iedarbību pret BDV 

vīrusiem.  
1992. gada 10. jūnija sertifikācija attiecībā uz iedarbību pret Rota 

vīrusiem.  
2010. gada 7. aprīļa sertifikācija attiecībā uz iedarbību pret H1N1/ 

H5N1/ gripas vīrusiem. 
 

Brīdinājumi 
Spēcīgi uzliesmojošs! Turēt drošā attālumā no uzliesmošanas 

avotiem! Turēt tvertni cieši aizvērtu! Šķīduma izlīšanas gadījumā 

nekavējoties nepieciešams veikt noteiktas darbības, lai novērstu 

ugunsgrēku vai eksploziju, piemēram, absorbēt šķīdumu vai 

atšķaidīt to ar ūdeni, izvēdināt telpu un aizvākt uzliesmošanas 

avotus. Uzglabāt šķīdumu bērniem neaizsniedzamā vietā! 

Neizmantot šķīdumu pēc tā derīguma termiņa beigām! 

 

Blakusefekti 
Šķīdums var izraisīt ādas apsārtumu vai radīt dedzinošu sajūtu. 

  

Kontrindikācijas  

Safe Line Skin Des nav piemērots vaļēju brūču dezinfekcijai. 
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