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Bactiseptic 
Αντισηπτικό για υγιές δέρμα
Χλωρεξιδίνη 2%  
Ισοπροπυλική αλκοόλη 70% 

orange

Αποτελεσματικό για τη γενική αντισηψία 
του δέρματος με τρόπο ορατά ευδιάκριτο.

Σε συσκευασία δοχείου ή σε
εμποτισμένα πανάκια μονοδόσης. 

αλκοολούχο βάμμα
Χλωρεξιδίνης 2%
με πορτοκαλί χρώση

το1ο



Vesismin Health
C/ Llucà 28, 5º planta - 08028 - Barcelona, Spain

T +34 934 09 53 01  |   www.vesismin.com  |  vesismin@vesismin.com 

1. Το προιόν έχει αναπτυχθεί από τον Ισπανικό Οίκο Vesismin Health για  την αντισηψία του δέρματος πριν από παρακεντήσεις, τοποθέτηση γραμμών και καθετήρων και για χρήση στο χειρουργείο 
(715-DES) .  Περισσότερες πληροφορίες https://vesismin.com/en/alcoholic-chlorhexidine/. 

2. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται στα σκευάσματα της χλωρεξιδίνης έχουν εγκριθεί και πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/35 / ΕΚ για ουσίες που μπορούν να προστεθούν σε φαρμακευτικά 
προϊόντα για χρωματισμό, όπως αναφέρονται στην οδηγία 94/36/ΕΚ για τα χρώματα που προορίζονται για χρήση σε τρόφιμα, ώστε να είναι ασφαλή για την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος. 

Bactiseptic 
orange

To διάλυμα Bactiseptic Orange είναι αποτελεσματικό για την 
αντισηψία του δέρματος με τρόπο ορατά ευδιάκριτο.

Το Bactiseptic Orange περιέχει 2% Χλωρεξιδίνη, 70% 
Ισοπροπυλική Αλκοόλη και ειδική πορτοκαλί χρωστική2.

Με τη χρήση του Bactiseptic Orange διασφαλίζεται η ορθή 
εφαρμογή του αντισηπτικού, καθώς κατά την εφαρμογή του 
επιτυγχάνεται η πορτοκαλί χρώση του δέρματος και έτσι η 
οπτική επιβεβαίωση της αντισηψίας και η οριοθέτηση του 
σημείου εφαρμογής του.

Ο συνδυασμός 2% Χλωρεξιδίνης και 70% Ισοπροπυλικής 
αλκοόλης παρέχει ταχεία αντισηψία έναντι ευρέος φάσματος 
μικροβίων και συγχρόνως μακρά υπολειμματική δράση.

Το Bactiseptic Orange είναι το πρώτο σταθερό έγχρωμο βάμμα 
αλκοολικής Χλωρεξιδίνης με δυνατότητα χρώσης του δέρματος, 
αντίστοιχη της ιωδιούχου ποβιδόνης. 

Τύπος Προϊόντος
Βιοκτόνο για την υγιεινή του ανθρώπου (ΤΠ1)

Εφαρμογή
Γενική αντισηψία του υγιούς δέρματος

Αποτελεσματικότητα1

• Βακτηριοκτόνο: (EN1276, EN13727) 

• Μυκοβακτηριοκτόνο: (EN1650, EN13624) 

• Πρόσθετες Μελέτες: (EN12791)

Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμόστε το προϊόν απευθείας στο δέρμα, σε 
επαρκή ποσότητα ώστε να καλύψει και να 
υγράνει την περιοχή. Μόλις εφαρμοστεί, δεν είναι 
απαραίτητο να τρίψετε την περιοχή. Περιμένετε 
μέχρι το προϊόν να στεγνώσει τελείως προτού 
εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Το προϊόν περιέχει 
αλκοόλη. Εφαρμόστε μακριά από θερμότητα, 
θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και 
άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην αναμειγνύεται με 
άλλα προϊόντα. Για εξωτερική χρήση μόνο. 
Αποφύγετε την άμεση επαφή με νευρικό ιστό, 
μάτια και το μέσο αυτί. Μην το χρησιμοποιείτε σε 
άτομα ευαίσθητα με τα συστατικά και τα έκδοχά 
του. Το διάλυμα δεν επιτρέπεται να λιμνάζει σε 
πτυχές του δέρματος ή κάτω από τους ασθενείς. 
Κάθε περίσσεια διαλύματος καθώς και 
εμποτισμένα υλικά, ή ιατρική ενδυμασία θα 
πρέπει να αφαιρούνται από το δέρμα.

Σύνθεση (w/w) 
• Διγλυκονική χλωρεξιδίνη 2%

• Ισοπροπυλική Αλκοόλη 70%

• Νερό και έκδοχα

Πανάκια εμποτισμένα με 
διάλυμα Bactiseptic Orange

BACTISEPTIC ORANGE WIPES

ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ
ΜΟΝΟΔΟΣΗΣ

Bactiseptic Orange 
(4gr ea.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ΔΟΧΕΙΑΒΟ250GR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΟΦ

19444/21-05-2021

ΔΟΧΕΙΟ

250 ml

BACTISEPTIC ORANGE
Αντισηπτικό διάλυμα σε εύχρηστη συσκευασία με σταγονομετρικό πώμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

8 ΠΑΚΕΤΑEBOW150GR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΟΦ

62253/16-08-2021

ΠΑΚΕΤΟ

150 ΠΑΝΑΚΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚ/ΜΕΝΑ

BACTISEPTIC ORANGE WIPES
Πανάκια εμποτισμένα με 4gr bactiseptic orange σε φάκελο μονοδόσης.

Προϊόντα σχεδιασμένα σύμφωνα με τις  κατευθυντήριες 
οδηγίες NHS «Saving Lives» | Epic2 | SHEA | IDSA | AACN

“ ο καθαρισμός του δέρματος 
του ασθενούς με αλκοολική 
χλωρεξιδίνη (2% chlorhexidine, 
70% isopropyl alcohol) 
υπερτερεί του καθαρισμού 
με ιωδιούχο ποβιδόνη»

Chlorhexidine - Alcohol versus Povidone - Iodine for 
Surgical-Site Antisepsis. N Engl J Med. 2010;362:18-26.


