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Cutasept® F (színtelen) 
Cutasept® G (színezett) 

Alkoholos bőrfertőtlenítő szer -  zsírtalanító, tisztító és remanens 
hatással, rövid behatási idővel 

 
• Optimális antimikrobiális hatásspektrum  

• Rövid behatási idő 

• Alkalmas a bőr zsírtalanító tisztítására 

• Biztosítja az incíziós fólia jó tapadását - száradást követően 

Alkalmazás 
Alkalmas bőrfertőtlenítésre injekció és vérvétel előtt, punkciót illetve műtéti beavatkozást megelőzően. 
Műtét előtti és utáni sebkezelés esetén a Cutasept®-et steril tupfer és csipesz segítségével vigye fel a 
bőrre és alaposan mossa át a kezelendő területet. Műtéti beavatkozás esetén incíziós fólia használata 
előtt várja meg, míg a bőr teljesen megszárad! Kézfertőtlenítőszerként is használható. A Cutasept®-et 
hígítatlanul kell használni. Bizonyosodjon meg a bőrfelület teljes lefedettségéről. 
 
Bőrfertőtlenítés 
Injekciók, punkciók vérvétel előtt a Cutasept®-be mártott steril tupferrel kezelje a bőrfelületet, vagy 
szórófejes adagolóból közvetlenül juttassa a készítményt a kezelendő bőrfelületre. Behatási idő: 15 
másodperc 
 
Műtét előtti bőrfertőtlenítés és műtét utáni sebkezelés esetén a bőrfelületet Cutasept®-el átitatott 
steril tupferrel alaposan mossa át úgy, hogy kezeletlen bőrfelület, un. „ablak” ne maradjon. Behatási 
idő: 1 perc faggyúmirigyekben szegény területen, 2 perc faggyúmirigyekben gazdag területen 
 
Kézfertőtlenítés (csak Cutasept F) 
Higiénés kézfertőtlenítés: adagolóból kijuttatott 5 ml fertőtlenítőszerrel a kezet és az alkart alaposan 
dörzsölje be. Behatási idő: 30 másodperc 
Sebészeti bemosakodás: szappanos, folyó meleg vizes kézmosás után adagolóból 5 ml 
kézfertőtlenítőszert juttasson a tenyérbe, mellyel a kezet és az alkart alaposan dörzsölje 1 percig. Ezt 
a műveletet ötször hajtsa végre. Behatási idő: 5x1 perc 

Mikrobiológiai hatékonyság 
Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid,  
szelektív virucid (BVDV, HBV, HIV, BVDV, Rota, Vaccinia) 

Aktív hatóanyag 100 g-ban 
63.0 g 2-propanol, 0.025 g benzalkonium-klorid 
 
Kiszerelés  
50 ml, 250 ml és 500 ml (csak Cutasept F) szórófejjel  
– hajtógáz nélkül; 1000 ml és 5000 ml 
 

 

 

 

A kémiai anyagokat biztonságosan alkalmazza.  

Használat előtt olvassa el a címkét és a használati utasítást! 

 


