ІНСТРУКЦІЯ
щодо застосування засобу
Антисептик для поверхні шкіри «HEALER»

Загальна характеристика:
склад: полігексаметиленгуанідин гідрохлорид (ПГМГ-ГХ) – 0,5% (діюча речовина); функціональні компоненти
та емоленти – 0,1; екстракти та фітокомпоненти (ромашка, календула) – 0,1; вода до 100,0%;
форма випуску та основні фізико-хімічні властивості: готова до застосування прозора рідина безбарвного або
жовтуватого кольору із слабким запахом фітокомпонентів.
Фармакологічна група: Антисептичні та дезінфікуючі засоби.
Спектр антимікробної дії: Засіб володіє бактерицидною дією по відношенню до грампозитивних (включаючи
мікобактерії туберкульозу) та грамнегативних бактерій, віруліцидною дією (включаючи віруси ентеральних і
парентеральних гепатитів, ВІЛ-інфекцій, поліомієліту, збудників ентеро-, рота-, адено-, корона-, рино-, герпе-,
цитомегаловірусних інфекцій, вірусів грипу, «пташиного грипу» Н5N1 та інш.), фунгіцидними (включаючи кандидози,
дерматофітії) властивостями; високоактивний проти асоціацій збудників внутрішньолікарняних інфекцій.
Засіб має пролонговану дію протягом не менше 6 (шести) годин після обробки шкіри рук та шкірних покровів
(затримує розмноження мікроорганізмів) або до першого миття рук та шкірних покровів водою.
Функціональні допоміжні речовини (пом`якшуючі добавки, екстракти та фітокомпоненти) зумовлюють виражену
місцеву протизапалювальну та ранозагоюючу дію, пом`якшують та живлять шкіру, забезпечують її зволоження та
еластичність, зберігають нейтральний рН шкіри.
Призначення засобу: Антисептик для поверхні шкіри «HEALER» застосовується з метою:
- гігієнічної та хірургічної дезінфекції шкіри рук медичного персоналу закладів охорони здоров`я будь якого
профілю;
- гігієнічної дезінфекції шкіри рук персоналу лабораторій, аптек, спортивно-оздоровчих, дитячих та навчальновиховних закладів, закладів ресторанного господарства та торгівлі, комунально-побутових об`єктів, усіх видів
транспорту, харчової та харчопереробної промисловості, закладів соціального захисту, зв`язку та банківських
установ;
- гігієнічної дезінфекції шкіри рук та шкірних покровів населенням у побуті, при догляді за новонародженими,
людьми похилого віку, у подорожах.
- дезінфекції шкіри операційного та ін`єкційного полів; дезінфекції шкіри перед та після проведення різних
маніпуляцій у пацієнтів будь-якого віку, у т.ч. дітей;
- дезінфекційної обробки дрібних ушкоджень шкіри, опіків, ран.
Антисептик для поверхні шкіри «HEALER» забезпечує довготривалий антимікробний ефект, наслідком якого є
зменшення запалення ушкоджень шкіри, стимуляція епітелізації ран, їх швидке загоєння та зменшення ризику
утворення рубців.
Спосіб застосування: Антисептик для поверхні шкіри «HEALER» використовують з метою дезінфекції та
деконтамінації шкіри рук та шкірних покровів методом втирання у суху шкіру. Профілактична дезінфекція шкіри рук
полягає у нанесенні 3 мл антисептика (3-5 натисків на розпилювач) на суху шкіру та втиранні протягом 30 с. За
необхідності, кількість засобу може бути збільшена. Останню порцію засобу втирають до його повного висихання.
Засіб не змивають! Це забезпечує досягнення тривалого ефекту.
При обробці ран, опіків Антисептик для поверхні шкіри «HEALER» наноситься за допомогою розпилювача на
раневу поверхню до повного її зволоження. Час дії на раневій поверхні – 2-5 хв. При необхідності, процедуру
повторюють. Допускається застосування Антисептика для поверхні шкіри «HEALER» для зволоження тканинних
пов`язок на рану та надання їм антисептичних властивостей.
Безпечність засобу: Антисептик для поверхні шкіри «HEALER» не леткий, не подразнює слизову оболонку
верхніх дихальних шляхів та очей. Засіб не володіє подразнюючою, шкірно-резорбтивною, сенсибілізуючою та
кумулятивною дією; ембріотоксичні, канцерогенні, мутагенні і тератогенні властивості відсутні. Засіб екологічно
безпечний.
Особливості застосування: Не застосовувати особам, які мають підвищену чутливість до компонентів засобу.
Засіб використовують тільки для зовнішнього застосування.
Пакування: Випускається у полімерних флаконах об`ємом 250 мл з розпилювачем; флаконах об`ємом 1,0 л;
каністрах об`ємом 5,0 л.
Термін придатності та умови зберігання: 36 місяців від дати виготовлення за умови зберігання в
оригінальному пакуванні виробника у закритих приміщеннях при температурі від 00С до 450С. Засіб зберігати в
недоступному для дітей місці.
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