
Інструкція із застосування
СЕПТИЛ АНТИСЕПТИКШАВЛІЯ

Склад засобу: настойка шавлії, розчин спиртовий 70% (об/об) саліцилової кислоти 1% ,гліцерин, вода очищена, етанол.
Форма випуску та фізика-хімічні властивості: СЕПТИЛ АНТИСЕПТИК ШАВЛІЯ єготовим до застосування засобом у вигляді прозорої рідини із специфічним запахом,можливе утворення невеликої кількості осаду рослинного походження.
Призначення засобу СЕПТИЛ АНТИСЕПТИКШАВЛІЯЗасіб застосовуються зовнішньо — для обтирання, обробки та дезінфекції шкіри, утому числі рук. Обробка поверхонь. Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку)засіб слід розвести водою у співвідношенні 1:1. Для просочування серветок одноразовоговикористання для очищення і антисептичної обробки шкіри рук і тіла.Гігієнічна обробка рук. Засіб за відсутністю води та обладнання для миття можутьзастосовуватися для гігієнічної обробки без попереднього миття рук.Спосіб обробки: на долоні рук нанести не менше 3 мл засобу і втирати у шкіру довисихання, але не менше 30 секунд (для профілактики вірусних інфекцій), звертаючиувагу на ретельну обробку найбільш контамінованих ділянок, зокрема, міжпальцевихпросторів і кінчиків пальців.За наявності видимих забруднень рук (біологічні рідини, виділення, загальнізабруднення і т.п.) необхідно попередньо вимити руки проточною водою з милом,ретельно висушити, а потім нанести 3 мл засобу і втирати в суху шкіру до висихання, алене менше 30 секунд, не змивати. Також можливо очистити шкіру серветкою, змоченоюЗасобом, після чого виконати гігієнічну обробку рук за наведеною вище методикою.
Застережні заходиЗасіб призначений тільки для зовнішнього застосування. Уникати попадання засобу в очі,на пошкоджену шкіру, слизові оболонки. Не застосовувати засіб для обробки відкритихран і слизових оболонок.Спирт, що входить до складу засобу, є легкозаймистим. Не застосовувати засіб поблизуджерел тепла і відкритого полум'я. При застосуванні засобу дотримуватись правилтехніки безпеки при роботи із спиртовмісними засобами, забороняється палити.
Умови зберігання.Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Упаковка.Засіб упаковують у споживчу тару: у флакони із скломаси або полімерні флакони,закупорені кришками, що нагвинчуються або пробками та кришками, що нагвинчуютьсяоб’ємом 50 мл, 100 мл, 200 мл.Флакони можуть мати механічний розпилюючий пристрій або ручний дозатор.Допускається пакування засобів у тару з інших матеріалів, дозволених до використанняцентральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері охорониздоров'я
Категорія відпуску. Засоби гігієнічно-профілактичні (Антисептичні) згідно ТУ У 20.4-32744083-008:2020
Виробник.ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.


