COVI-SEPT
Номер дозволу на біоцидний препарат:
Призначення продукту: Рідина призначена для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук, у
ситуаціях і приміщеннях, що вимагають високого рівня гігієни - заклади охорони здоров'я,
харчова промисловість, комунальні підприємства, у виробничих і побутових умовах, а також
для дезінфекції поверхонь і приладів, що не мають контакту з їжею.
Рідина має противірусну дію.
Продукт призначений для загального використання та для використання в медичній сфері.
Форма застосування: Рідина для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук та для дезінфекції
поверхонь і приладів.
Діюча речовина: етанол - 80 г / 100 г
Застосування:
Гігієнічна дезінфекція рук: 3 мл препарату, після миття та висушування рук (час контакту 30
секунд).
Хірургічна дезінфекція рук: 2 рази по 6-9 мл препарату втирати в чисті руки (час контакту 3
хвилини).
Дезінфекція поверхні: нанесіть на поверхню (або розпиліть) і дайте висохнути (час контакту 30
секунд).
Серійний номер:
Термін придатності:

Небезпека
Легкозаймиста рідина і пара. Подразнює очі. Зберігати подалі від дітей.
Зберігати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел
займання. Спалювання заборонено.
Зберігати ємність щільно закритою. Зберігати в добре провітрюваному місці. Зберігати в
прохолодному місці.
Зберігати в сухому, захищеному від світла та вологи місці.
Перша допомога:
Вдихання випарів: Покласти постраждалого в положення лежачи. Забезпечити приплив свіжого
повітря. При необхідності зробити штучне дихання і звернутися до лікаря.
Попадання в очі: зніміть контактні лінзи. Змийте великою кількістю теплої води. Зверніться за
медичною допомогою, якщо подразнення не проходить.
Контакт зі шкірою: Зняти забруднений одяг. При появі подразнення шкіри промийте водою і
зверніться за медичною допомогою.
Проковтування: прополоскати рот великою кількістю води не менше 15 хвилин. Виплюнути.
Випити дві склянки води. У людини при свідомості викликати блювоту. Помістіть людину, яка
втратила свідомість, у положення для відновлення свідомості. Зверніться до лікаря, якщо
почуваєтеся погано.

Прямі та непрямі побічні ефекти: можуть виникати побічні ефекти, характерні для
дезінфікуючих засобів на основі спирту: подразнення (почервоніння, сухість) та запалення
шкіри. Подразнює очі та дихальну систему.
Поводження з упаковкою та відходами упаковки після продукту та з відходами продукції:
Не зливайте в каналізацію. Відходи суміші та її упаковку передати уповноваженому
одержувачу з ціллю її подальшого загосподарювання.
Кількість продукту в упаковці:
Відповідальний суб'єкт:
Підприємство по виготовленню фармацевтичної продуктції ХАСКО-ЛЕК. А.С.
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