
Płyn do mycia i higienicznej dezynfekcji
skóry.

primasept® med
roztwór na skórę

Zalety
jednoczesne mycie i higieniczna dezynfekcja,

szerokie spektrum bójcze,

dermatologicznie przebadany,

zalecany do higienicznej pielęgnacji i dekontaminacji ciała
pacjentów,
nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym

Obszary zastosowania
• dezynfekcja i mycie rąk,
• dezynfekcja i mycie ciała

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na 1-propanol, 2-propanol, 2-bifenylol lub na
którykolwiek ze składników leku.

Własciwości produktu
Produkt leczniczy primasept® med jest nie powodującym
wysuszenia skóry płynem dezynfekująco-myjącym.
Produkt primasept® med działa bakteriobójczo, grzybobójczo
i wirusobójczo.
Produkt primasept® med działa na takie drobnoustroje
jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA);
paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris,
Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae oraz Lysteria
monocytogenes) oraz mykobakterie (w tym Mycobacterium
tuberculosis), grzyby, m. in. na drożdżaki (w tym
Candida albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton
mentagrophytes oraz Microsporum gypseum), wirusy, m.
in. na HIV-1, wirusa zapalenia wątroby typu B, rotawirusy,
adenowirus typ 2, herpes simplex, wirusa grypy azjatyckiej.
Postać farmaceutyczna:
Roztwór na skórę: przejrzysty, żółty, lepki.
Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki dezynfekujące i
antyseptyczne; propanol i leki złożone zawierające propanol.
Kod ATC: D 08 AX53.

Wskazówki dotyczące stosowania
primasept® med stosowany jest bez rozcieńczenia.
• Higieniczna dezynfekcja i mycie rąk:
3 ml płynu wcierać porcjami w suche dłonie przez 1 minutę,
następnie zwilżyć dłonie niewielką ilością wody, wytworzyć
pianę i przez kolejną 1 minutę wcierać wytworzoną pianę
w dłonie. Ostatecznie spłukać dokładnie pianę pod bieżącą
wodą i wysuszyć ręce.
• Higieniczna dezynfekcja i mycie ciała:
3 ml płynu rozprowadzić porcjami na skórze o powierzchni
900 cm2 (powierzchnia ta odpowiada np. powierzchni
przedramienia) i pozostawić na 1 minutę, następnie przy
pomocy niewielkiej ilości wody wytworzyć pianę i myć skórę
przez kolejną 1 minutę. Po upływie tego czasu spłukać pianę
pod bieżącą wodą i wysuszyć ciało.
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Dystrybutor Producent
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.pl

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 (0)  40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
100 g płynu do stosowania na skórę zawiera substancje
czynne: 1-propanol 10,00 g, 2-propanol 8,00 g, 2-bifenylol
2,00 g. Substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina
roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu
amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), potasu
wodorotlenek, mieszanina nasyconych kwasów tłuszczowych
z ziarna palmy (C10-C18), substancje zapachowe,
hydroksyetyloceluloza, żółcień chinolinowa (E 104), disodu
edetynian, woda oczyszczona.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gęstość ok.   1,00 g/cm3 /   20  °C

Kolor żółty

pH 7,8 - 8,2 /   20  °C /   koncentrat

Tarcie, dynamiczne 400 - 700 mPa*s /   20 °C /  Metoda :  DIN 53019

Temperatura zapłonu 30  °C /  Metoda :  DIN 51755 Part 1

Wskazówki szczególne
Produkt leczniczy do stosowania na skórę. Unikać kontaktu
leku z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku stosowania
leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania
lek może działać podrażniająco. Lek może powodować
reakcje alergiczne. Produkt łatwopalny. Przechowywać
w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

PRIMASEPT MED rozt.na skórę 500ml
FL

20/Karton 184824

primasept med -AP- 1 l FL 10/Karton 184810

PRIMASEPT MED rozt.na skórę 1L FL 10/Karton 184825

PRIMASEPT MED rozt.na skórę 5L FL 1/Kanister 184826

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GMBH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla srodowiska przy zachowaniu
najwyzszych standardów jakości.

Badania i informacje
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie
MZ nr 13043.
Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące
preparatu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


