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Dezinfekce operačního pole - Skinsept 
 

 

Skinsept F 

Vysoce účinný bezbarvý přípravek určený k dezinfekci operačního pole a kůže před injekcemi, punkcemi apod. 
Neobsahuje jód. Neředí se. 
Výhody pro uživatele: 
 účinnost proti bakteriím včetně MRSA 
 účinnost proti kvasinkám a proti rotavirům. - krátká doba působení 
 dobrý remanentní účinek 
 dobrá kožní snášenlivost i při trvalém použití - bezpečná dezinfekce 

rukou a kůže i v rizikových oblastech 
 vhodný u pacientů s alergií na jód 

Oblast použití: 
 ve všech typech zdravotnických zařízeních 
 v penzionech seniorů, domovech důchodců, ústavech sociální péče 
 optimální při aplikaci centrálního žilního katetru 

 

Použití roztoku vždy v neředěné formě Aplikace 

na kůži s nízkým výskytem mazových žláz: 
 
- před injekcí, punkcí, odběrem krve, 
  očkováním: 
 
- před punkcí kloubů, tělních dutin, dutých 
  orgánů a před operačními zákroky 

  
 
nanést roztok a nechat zasychat 
minimálně 15 sekund 
  
nanést roztok a nechat zasychat 
minimálně 1 minutu 

před všemi zákroky na kůži 
s vysokým výskytem mazových žlaz: 

nanést roztok a nechat zasychat 
minimálně 10 minut 

 
Obsah účinných látek ve 100 g přípravku Skinsept F:  
70 g 2-propanol, 0,5 g chlorhexidinbis (D-glukonát), 1,5 g 30%-ní roztok peroxidu vodíku.  
Ostatní složky:  
Poly(oxyetylén).8-glycerolmono/diakonát (C8-C10), aromatické látky, purifikovaná voda. 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3003730 Skinsept F/rozprašovač: dezi. operač. pole a kůže před injekcemi, punkcemi 350ml 135,- 

ECO3020320 Skinsept F: dezinfekce operačního pole a kůže před injekcemi, punkcemi 500ml 137,- 

ECO3003760 Skinsept F: dezinfekce operačního pole a kůže před injekcemi, punkcemi 5 litrů 813,- 
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Skinsept G 
Vysoce účinný barevný alkoholový dezinfekční prostředek určený k dezinfekci 
operačního pole a kůže před injekcemi, punkcemi, odběry krve apod. 
Vodorozpustné zbarvení. Neředí se. Neobsahuje jód. 
Výhody pro uživatele:  
 krátká doba působení 
 vysoká bezpečnost i při delších operacích 
 nerušené hojení rány pacienta 
 úspora času díky technice „dva kroky v jednom“, tj. současná 

dezinfekce a odmaštění pokožky 
 rychlé označení místa zásahu, možnost efektivního zákrok 
 vhodný pro osoby alergické na jodové preparáty 
 velmi dobrá kožní snášenlivost i po 24 hodinách trvalého kontaktu 

Oblast použití: 
 k přímému použití pro dezinfekci kůže před operacemi, injekcemi, punkcemi, odběry krve a očkováním 
 ve všech typech zdravotnických zařízeních 
 optimální i při aplikaci centrálního žilního katetru 
  

Použití roztoku vždy v neředěné formě Aplikace 

dezinfekce kůže před jednoduchými injekcemi a 
punkcemi, krevní odběry, očkováním, 
akupunkturou 

nanést neředěný roztok a 
nechat zasychat 
minimálně 15 sekund 

dezinfekce kůže před punkcemi a operacemi nanést neředěný roztok, kůži 
důkladně smáčet 
a nechat zasychat 
minimálně 1 minutu 

před všemi zákroky na kůži 
s vysokým výskytem mazových žláz 

nanést neředěný roztok a 
roztok a nechat zasychat 
minimálně 10 minut 

 
Obsah účinných látek ve 100 g přípravku Skinsept G: 
Účinné složky:  
46 g etanolu (96 %), 27 g 2-propanolu. 
Ostatní složky:  
peroxid vodíku (30 %), povidon, ponceau 4R E 124, oranžová žluť S E 110. 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3022300 Skinsept G: barevná dezinfekce operačního pole a kůže před injekcemi, punkcemi 1 litr 230,- 

ECO3020670 Skinsept G: barevná dezinfekce operačního pole a kůže před injekcemi, punkcemi 5 litrů 813,- 

 


