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DERMADES
IHODESINFEKTIOAINE
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Dermades on käyttövalmis ihodesinfektioaine, joka soveltuu ihon desinfektioon
ennen leikkausta ja pientoimenpiteitä, kuten esim. kanyylin laittoa. 
Dermades ihodesinfektioaineella on pitkäaikainen mikrobisidinen teho, 
joten se soveltuu myös leikkausalueen desinfektioon ennen pitkiä leikkauksia.

Dermades on tehokas antiseptinen alkoholiliuos, jonka pitkäaikaisteho on tutkittu 
CEN kirurgisella testillä (Helsingin yliopiston Hjelt-Instituutin Kansanterveystieteen osaston Hygienian ja 
mikrobiologian laboratorio EN 12791). Dermades tuhoaa tehokkaasti bakteerit, virukset, sienet ja homeet. 
Mikrobisidinen teho on todennettu prEN 13713 testillä (Hjelt-instituutti, bakterisidisen tehon tutkiminen 
lääketieteessä käytettäville kemiallisille pintadesinfektio- ja antiseptisille aineille). Dermades ihodesinfektio-
aineen sisältämät aineosat ovat kansainvälisesti tutkittuja, tehokkaita ja turvallisia raaka-aineita.

Leikkausalueen desinfektio:  käsittely x 2

Ennen leikkausta desinfioitava ihoalue pyyhitään huolellisesti Dermades desinfektioaineella ja annetaan 
alkoholin haihtua iholta. Toistetaan. Kun leikkausalue halutaan rajata, käytetään värillistä desinfektioainetta. 
Väriä voidaan tarvittaessa vaalentaa sekoittamalla värillistä ja väritöntä desinfektioainetta keskenään. Ennen 
kanyylin laittoa, injektiota ja verinäytteenottoa ihoalue pyyhitään desinfektioaineella riittävän laajasti. 
Kuivumisaika vähintään 15 s. 150 ml suihkepullo on helppokäyttöinen pieniä ihoalueita desinfioitaessa. 

Helposti syttyvää. Eristettävä sytytyslähteistä. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot 
ennen käyttöä.

Ethyl Alcohol   71-77 p-% etanoli
Aqua   vesi
Cetrimonium Chloride setrimoni, tehostaa pitkäaikaisvaikutusta

Lisäksi värillisessä Dermades ihodesinfektioaineessa:
CI 17200   punainen elintarvikeväri 
CI 19140   keltainen elintarvikeväri 

Kirkas neste, värillinen/väritön, etanolin tuoksu 
Tuotteen pH 6-7

Säilytettävä yli +5oC lämpötilassa. Säilyy 3 vuotta valmistusajankohdasta.
Suomi

Tuote on biologisesti hajoava. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, 
täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali. 

 KiiltoClean EAN   Sailab
15x100 ml suihkepullo väritön 8209 641260 008209 5  20080421
10x500 ml pullo väritön 8047 641260 008047 6  20080421
3 l  kanisteri väritön  8048 641260 008048 3  20080421
10x460 ml  pullo värillinen 8049 641260 008049 0  20080421

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai 
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.       
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