
H ASTA N E  Ü R Ü N L E R İ

ANTİSEPTİK
SIVI SABUNLAR

ALTECIDAL®  SCRUB  1000ml  
% 0,9  Poliheksanid

Alkol, Fenol, Triklosan, Aldehit ve SLS içermez.
Hızlı ve Geniş Spektrumlu Antimikrobiyal Etkinlik

Tıbbi Özellikler
Altecidal® Scrub, bakterisit, virüsit, fungusit olarak cerrahi ve hijyenik 

el dezenfeksiyonunda ve genel amaçlı antiseptik yıkamalarda 

kullanılır. MRSA (Metisilin Dirençli S. Aureus) ve VRE (Vankomisin 

Dirençli Enterekok) dahil bakterilere, virüslere, mantarlara ve 

mayalara karşı etkindir. Altecidal® Scrub cilt florasını stabilize eder ve 

vücu�aki kötü kokuları giderir. 

Cerrahi ve hijyenik el ve cilt antisepsisinde, ameliyat sahasının hazırlanmasında, MRSA / VRE gibi 

antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar ile kontaminasyon olduğunda hasta vücut yıkamalarında 

kullanıma uygundur. 

Hastane personeli ve hastalarda temizlik ve dekontaminasyon amaçlı (muayeneden önce ve sonra, 

yoğun bakımda vücut temizliğinde)  kullanımı hastanelerde enfeksiyon zincirinin kırılmasını sağlar. 

Kullanım Alanları

S C R U B
AltecidalAltecidal

A l t e c i d a l ®  S c r u b  E l  Ve  C i l t  Te m i z l ey i c i   
Antiseptik  Sıvı  Sabun  
Geniş spektrumlu el ve cilt temizleyicisidir .

MRSA / VRE üzerinde etkindir.

Hızlı etki gösterir ve kalıcı etkinlik sağlar.

Cilt pH’sı ile uyumludur.

Cilt florasını stabilize eder, kötü kokuları giderir .

Cildi korur ve nemlendirir.

Kullanımı hastanelerde enfeksiyon zincirinin kırılmasınına 

katkıda bulunur.

Alkol, Fenol, triklosan, aldehit ve SLS içermez.

pH 5.5
Cilt pH’ı ile uyumludur

pH 5.5
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Kullanım Şekli 
Seyreltilmeden, olduğu gibi uygulanır. 

Cerrahi El Antisepsisi: Eller ve dirseklere kadar kollar 

su ile iyice ıslatılır. Yaklaşık 3- 5 ml Altecidal® Scrub 

sıvı sabun ele dökülür ve 5 dakika boyunca el ve 

dirseklere kadar kollar ovuşturulur. Cerrahi el antisep-

sisinin EN 12791 Cerrahi El Antisepsisi standardına 

uygun yapılması önerilir. En iyi köpük oluşumu için 

damla halinde su verilir. Akan suyun altında durulanır. 

Yıkama işlemi 5 dakika boyunca tekrarlanır. 

Hijyenik El Antisepsisi: Takriben 3- 5 ml. sıvı sabun 

ellere dağıtılır. Köpüğün oluşması için biraz su ilave 

edilir. EN 1500 standardına göre hijyenik el yıkama 

kurallarına uygun olarak eller köpükle iyice yıkanır. 1 

dakika boyunca yıkama işlemi tekrar edilir. Yıkama 

işlemi süresince eller ıslak tutulmalıdır. 

Hasta Vücut Yıkama: Vücut yüzeyi su ile nemlendirilir. 

Yeterli miktarda Altecidal® Scrub nemli cilt bölgesine 

direkt veya nemli sunger yada bezin uzerine konarak 

uygulanır. Daha sonra cilt dikkatlice temizlenir. Minu-

mum 30 saniye etki suresinden sonra cilt bölgesi 

durulanır. Kurumaya bırakılır.  

Ticari Sunum Şekli

Altecidal® Scrub 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml ve 5000 
ml ambalajlarda sunulmaktadır.

Altecidal® Scrub T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu tara�ndan biyosidal ürün olarak 
ruhsatlandırılmıştır.

Etki Mekanizması ve Spektrum
Poliheksanid molekülün yapısı ve elektrik yüklerinin 
dağılımına bağlı olarak elektrostatik etkileşim ile bakter-
ilerin hücre metabolizmasını etkiler.
Çevredeki sağlıklı hücreleri etkilemeden bakterileri etkin 
bir şekilde öldürür.
Poliheksanid hücre ve dokular tara�ndan emilmez ve 
vücut metabolizmasına etki etmez.
Geniş bir etki spektrumuna sahiptir.
MRSA (Metisilin Dirençli S. Aureus) ve VRE (Vankomisin 
Dirençli Enterekok) dahil bakterilere, mantarlara ve 
mayalara karşı etkindir.

daha fazla bilgi için:

www.mertsel.com.tr 
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