
Clarasept Derm 
Színtelen kéz – és bőrfertőtlenítőszer 
 

 

 

 

 

 

A Clarasept Derm színtelen higiénés kézfertőtlenítésre, sebészi 
bemosakodásra, bőrfertőtlenítésre alkalmazható.  
 

Alkalmazási terület: 

 

Széles hatásspektrumú fertőtlenítő komponensei révén 

baktericid, fungicid, virucid (Hepatitis-B, HIV és 

madárinfluenza vírus inaktiváló is) tulajdonságú. 

 

Alkalmazható bőrfertőtlenítésre, higiénés 

kézfertőtlenítésre, sebészeti bemosakodásra. 

 

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:  

Higiénés kézfertőtlenítés: Adagolóból 5 ml készítményt juttatunk 
a tenyérbe, amelyet 30 másodpercen keresztül bedörzsölünk a 
kéz bőrébe. 
Sebészi bemosakodás: Az ún. tisztasági kézmosás után adagolóból 
5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, amelyet 1 percig alaposan 
eldörzsölünk a kézen és az alkaron. A műveletet még négyszer 
megismételjük.  
A sebészi bemosakodás ideje: 5 x 1 perc. A bemosakodáshoz 
szükséges fertőtlenítőszer-mennyiség: 5 x 5 ml = 25 ml. Abban az 
esetben,ha a bemosakodást megelőző tisztasági kézmosás után 
kéztörlés történik, akkor száraz kézre min. 5 ml kézfertőtlenítő 
szert adagolunk, melyet a kézen és az  
alkaron 1,5 percig alaposan eldörzsölünk, majd a műveletet 
megismételjük. Ebben az esetben a sebészi bemosakodás ideje: 3 
perc.  
Bőrfertőtlenítés:  
• Injekciók, punkció, vérvétel előtt a fertőtlenítési idő30 
másodperc  
•Műtéti bőrfelület fertőtlenítése: 3 perc  
 
Faggyúmirigyekben gazdag bőrfelület fertőtlenítése: 10 perc.  
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Technikai adatok: 
 
Megjelenés: színtelen folyadék 
Szag: alkoholos  
Sűrűség: 0,86 - 0,9 g/cm3 
pH (1%-os oldatban): 5,2 – 5,8 
 
 
Összetevők: 
 - Ethanol, ethyl alcohol; etanol, etil-alkohol,  (biocid hatóanyag) 51,8% 
 - Propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol;  
izopropil-alkohol; izopropanol /közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel 
rendelkező szennyezőanyag/  <1,5% 
 - Bifenil-2-ol; o-PHENYLPHENOL; o-Fenil-fenol;  2-hidroxibifenil; 2 Fenilfenol (ISO); 
biphenyl-2-ol (biocid hatóanyag) 0,66% 
 
Figyelmeztető mondatok:  
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz  
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol 
tartandó. Tilos a dohányzás.  
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.  
P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására  óvintézkedéseket kell tenni.  
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.  
P403 + P235 Jól szellőzőhelyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: megfelelőhulladék-égetőben 
elégethető. 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedély száma: JKF/5927-4/2016.  
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.  
 
Biocid hatóanyag tartalom : 518,0 g/kg etanol (CAS: 64-17-5, EU: 200-578-6),  
6,6 g/kg bifenil-2-ol (CAS: 90-43-7, EU: 201-993-5) 
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