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�� ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΚΑΙ BETAISODONABETAISODONA



ΙώδιοΙώδιο
�� Το Το ΙώδιοΙώδιο είναι αµέταλλο είναι αµέταλλο χηµικό χηµικό 

στοιχείοστοιχείο, το οποίο ανήκει στην οµάδα , το οποίο ανήκει στην οµάδα 

VII του Περιοδικού Συστήµατος VII του Περιοδικού Συστήµατος 

(οµάδα (οµάδα αλογόνωναλογόνων και ανακαλύφθηκε και ανακαλύφθηκε 

το το 18111811 από τον Γάλλο Μπερνάρ από τον Γάλλο Μπερνάρ 

Κουρτουά (Bernard Courtois).Κουρτουά (Bernard Courtois).



Φυσικές ιδιότητες Φυσικές ιδιότητες 

�� Είναι κρυσταλλικό Είναι κρυσταλλικό στερεόστερεό µε µε 

χρώµα χρώµα κεραµόχρουκεραµόχρουνν και και χρώµα χρώµα κεραµόχρουκεραµόχρουνν και και 

χαρακτηριστική µεταλλική λάµψη. χαρακτηριστική µεταλλική λάµψη. 



�� ατοµικό αριθµόατοµικό αριθµό 53 53 

�� ατοµικό βάροςατοµικό βάρος 126,9045, 126,9045, 

�� θερµοκρασία τήξηςθερµοκρασία τήξης 113,5 C113,5 C°°

�� θερµοκρασία βρασµούθερµοκρασία βρασµού 184 C184 C°°



Χηµικές ιδιότητες Χηµικές ιδιότητες 

�� Είναι χαρακτηριστικό αλογόνοΕίναι χαρακτηριστικό αλογόνο µε µε 

ισχυρές ισχυρές οξειδωτικέςοξειδωτικές ιδιότητες.ιδιότητες.





Χρήσεις Χρήσεις 

�� Χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στη Χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στη 

ΦαρµακευτικήΦαρµακευτική είτε αυτούσιο, διαλυόµενο είτε αυτούσιο, διαλυόµενο 

σε σε αιθυλική αλκοόληαιθυλική αλκοόλη (βάµµα ιωδίου) είτε, (βάµµα ιωδίου) είτε, 

υπό µορφή ιωδιούχων ενώσεων, που υπό µορφή ιωδιούχων ενώσεων, που υπό µορφή ιωδιούχων ενώσεων, που υπό µορφή ιωδιούχων ενώσεων, που 

ευρίσκουν ποικίλες εφαρµογές, τόσο στην ευρίσκουν ποικίλες εφαρµογές, τόσο στην 

παρασκευή απολυµαντικών όσο και στην παρασκευή απολυµαντικών όσο και στην 

παρασκευή φαρµάκων. παρασκευή φαρµάκων. 



Τι είναι το Τι είναι το BetaisodonaBetaisodona ??
�� BetaisodonaBetaisodona είναι το Εµπορικό όνοµα είναι το Εµπορικό όνοµα 

(ΤΜ) µιας σειράς σκευασµάτων της (ΤΜ) µιας σειράς σκευασµάτων της 
εταιρείας εταιρείας Mundipharma Mundipharma που που 
χρησιµοποιούνται για την χρησιµοποιούνται για την αντισηψία αντισηψία του του 

�� δέρµατος δέρµατος 

�� των βλεννογόνωντων βλεννογόνων

�� των τραυµάτωντων τραυµάτων

�� καθώς και των καθώς και των χεριών χεριών του ιατρικού και του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού.νοσηλευτικού προσωπικού.



�� Οι αντισηπτικές ιδιότητες των σκευασµάτων Οι αντισηπτικές ιδιότητες των σκευασµάτων 

BetaisodonaBetaisodona οφείλονται στην περιεκτικότητα οφείλονται στην περιεκτικότητα 

τους σε ιώδιο(τους σε ιώδιο(II22). ). Η δράση του ιωδίου είναι Η δράση του ιωδίου είναι 

γνωστή από αιώνες. γνωστή από αιώνες. γνωστή από αιώνες. γνωστή από αιώνες. 

�� Η χρήση του όµως, είχε µειωθεί λόγω της Η χρήση του όµως, είχε µειωθεί λόγω της 

σχετικά σχετικά κακής ανεκτικότηταςκακής ανεκτικότητας των υδάτινων αλλά των υδάτινων αλλά 

και αλκοολούχων διαλυµάτων ιωδίου.και αλκοολούχων διαλυµάτων ιωδίου.



Στα σκευάσµατα Στα σκευάσµατα BetaisodonaBetaisodona
το ιώδιο βρίσκεται το ιώδιο βρίσκεται 
προσκολληµένο στο προσκολληµένο στο 
πολυµερές πολυµερές 
PolyvinylpyrrolidonePolyvinylpyrrolidone, , 
σχηµατίζοντας το πλέγµα σχηµατίζοντας το πλέγµα 
PVPPVP--IIodine.odine.

�� Η σύµπλεξη αυτή του Η σύµπλεξη αυτή του �� Η σύµπλεξη αυτή του Η σύµπλεξη αυτή του 
ιωδίου έχει ως αποτέλεσµα<ιωδίου έχει ως αποτέλεσµα<
την εξηµέρωση του Ιτην εξηµέρωση του Ι >µε >µε 
αποτέλεσµα την καλύτερη αποτέλεσµα την καλύτερη 
ανεκτικότητα του απόανεκτικότητα του από::

�� το δέρµατο δέρµα
�� τους βλεννογόνουςτους βλεννογόνους
�� τα τραύµατατα τραύµατα
χωρίς την απώλεια της χωρίς την απώλεια της 
µικροβιοκτόνου δράσης τουµικροβιοκτόνου δράσης του..



∆εξαµενή ιωδίου∆εξαµενή ιωδίου

Το σύµπλεγµα Το σύµπλεγµα PVPPVP--
lodinelodine

�� Μια πολύ µικρή Μια πολύ µικρή 
αλλά σταθερή αλλά σταθερή 
ποσότητα ιωδίουποσότητα ιωδίου, , 
δεν βρίσκεται δεν βρίσκεται 
προσκολληµένη προσκολληµένη προσκολληµένη προσκολληµένη 
στο σύµπλεγµα. Το στο σύµπλεγµα. Το 
δραστικό αυτό δραστικό αυτό 
ιώδιο (ιώδιο (II22) είναι ) είναι 
υπεύθυνο για τη υπεύθυνο για τη 
µικροβιοκτόνο µικροβιοκτόνο 
δράση.δράση.



““ Ήπιες δόσεις ιωδίου Ήπιες δόσεις ιωδίου ””
�� Όταν το δραστικό Όταν το δραστικό 

µηµη--προσκολληµένο προσκολληµένο 
στο σύµπλεγµα στο σύµπλεγµα 
ιώδιο εξαντληθεί ιώδιο εξαντληθεί 
κατά τη θανάτωση κατά τη θανάτωση 
των των 
µικροοργανισµών, µικροοργανισµών, µικροοργανισµών, µικροοργανισµών, 
αντικαθίσταται από αντικαθίσταται από 
τη δεξαµενή του τη δεξαµενή του 
προσκολληµένου προσκολληµένου 
στο σύµπλεγµα στο σύµπλεγµα 
ιωδίου έτσι ώστε να ιωδίου έτσι ώστε να 
διατηρείται το διατηρείται το 
ισοζύγιοισοζύγιο



StandardisedStandardised

Τι σηµαίνει Τι σηµαίνει “Standardised”  ?“Standardised”  ?Τι σηµαίνει Τι σηµαίνει “Standardised”  ?“Standardised”  ?



“Standardised” “Standardised” θα πειθα πει ::

�� ΣταθερότηταΣταθερότητα ( ( είναι το αποτέλεσµα 30 είναι το αποτέλεσµα 30 

και πλέον χρόνων κλινικής εµπειρίας και και πλέον χρόνων κλινικής εµπειρίας και 

πρακτικής αξιολόγησης των νέων πρακτικής αξιολόγησης των νέων πρακτικής αξιολόγησης των νέων πρακτικής αξιολόγησης των νέων 

φυσικοφυσικο--χηµικών πληροφοριών που χηµικών πληροφοριών που 

αφορούν το αφορούν το PVPPVP--lodine lodine και το και το 

Betaisodona)Betaisodona)..



Σηµαίνει:Σηµαίνει:

�� Σταθερή ποσότητα ελεύθερου ιωδίουΣταθερή ποσότητα ελεύθερου ιωδίου

�� Σταθερός χρόνος εξόντωσηςΣταθερός χρόνος εξόντωσης

�� Σταθερό Σταθερό phph

�� Καµία παρέκκλιση µεταξύ των διάφορων Καµία παρέκκλιση µεταξύ των διάφορων 

παρτίδωνπαρτίδων



�� Τέλεια ανεκτικότητα του δέρµατοςΤέλεια ανεκτικότητα του δέρµατος

�� Χωρίς προβλήµατα αλλεργίας (σπάνια)Χωρίς προβλήµατα αλλεργίας (σπάνια)�� Χωρίς προβλήµατα αλλεργίας (σπάνια)Χωρίς προβλήµατα αλλεργίας (σπάνια)

�� Κανένα Κανένα ““τσούξιµοτσούξιµο”” στα τραύµαταστα τραύµατα



StandardisedStandardised



�� Η αναγέννηση του ιωδίου έφερε τα πάνω Η αναγέννηση του ιωδίου έφερε τα πάνω 

κάτω, µε την παρουσία του κάτω, µε την παρουσία του PVPPVP--lodine lodine 

και την εµφάνιση των σκευασµάτων και την εµφάνιση των σκευασµάτων και την εµφάνιση των σκευασµάτων και την εµφάνιση των σκευασµάτων 

BetaisodonaBetaisodona.. Τα µειονεκτήµατα του Τα µειονεκτήµατα του 

ιωδίου ξεπεράστηκαν διατηρώντας ιωδίου ξεπεράστηκαν διατηρώντας 

ταυτόχρονα όλα του τα πλεονεκτήµατα. ταυτόχρονα όλα του τα πλεονεκτήµατα. 



�� To To BetaisodonaBetaisodona είναι µοναδικό και είναι µοναδικό και 

αναγνωρίσιµο προϊόν σε σχέση µε τη αναγνωρίσιµο προϊόν σε σχέση µε τη 

χηµική, κατασκευαστική και κλινική του χηµική, κατασκευαστική και κλινική του 

ποιότητα. Πληρεί δε όλες τις γενικά ποιότητα. Πληρεί δε όλες τις γενικά 

αποδεκτές ιδιότητες ενός ιδανικού αποδεκτές ιδιότητες ενός ιδανικού αποδεκτές ιδιότητες ενός ιδανικού αποδεκτές ιδιότητες ενός ιδανικού 

µικροβιοκτόνου για τοπική αντισηψία µικροβιοκτόνου για τοπική αντισηψία όπως όπως 

αυτές έχουν καθοριστεί από τον αυτές έχουν καθοριστεί από τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ)Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ)



Συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα του Συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα του BetaisodonaBetaisodona

�� Υψηλή µικροβιοκτόνος δράσηΥψηλή µικροβιοκτόνος δράση

Συνολική αποτελεσµατικότητα, Συνολική αποτελεσµατικότητα, 
δηλαδή καταστροφή όλων των δηλαδή καταστροφή όλων των 
στελεχών των δυνητικά παθογόνων στελεχών των δυνητικά παθογόνων στελεχών των δυνητικά παθογόνων στελεχών των δυνητικά παθογόνων 
µικροοργανισµών, όπως µικροοργανισµών, όπως 
βακτηριδίων, πρωτοζώων, βακτηριδίων, πρωτοζώων, 
ζυµοµυκήτων, σπόρων, ρικετσιών ζυµοµυκήτων, σπόρων, ρικετσιών 
και ιών εντός και ιών εντός 3030--90 δευτερολέπτων90 δευτερολέπτων..



�� Ανεκτικότητα Ανεκτικότητα 

Το Το BetaisodonaBetaisodona είναι πολύ καλά ανεκτό είναι πολύ καλά ανεκτό 

από τον οργανισµό.από τον οργανισµό.

�� ∆εν τσούζει και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ∆εν τσούζει και µπορεί να χρησιµοποιηθεί �� ∆εν τσούζει και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ∆εν τσούζει και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

στστooυς βλεννογόνους καθώς και σε τραύµατα υς βλεννογόνους καθώς και σε τραύµατα 

(εξαιρέσεις: (εξαιρέσεις: Betaisodona Alcoholic Solution)Betaisodona Alcoholic Solution)



�� ΠεριβάλλονΠεριβάλλον

Το Το Betaisodona Betaisodona θεωρείται θεωρείται 

δικαιωµατικά απολυµαντικό, φιλικό δικαιωµατικά απολυµαντικό, φιλικό 

προς το περιβάλλον, καθώς το προς το περιβάλλον, καθώς το προς το περιβάλλον, καθώς το προς το περιβάλλον, καθώς το 

ιώδιο είναι: ιώδιο είναι: 

��ουσία ζωτικής σηµασίας για κάθε ουσία ζωτικής σηµασίας για κάθε 

οργανισµόοργανισµό



��Κάθε οργανισµός είναι ικανός να Κάθε οργανισµός είναι ικανός να 

χρησιµοποιήσει το ιώδιο που έχει χρησιµοποιήσει το ιώδιο που έχει 

απορροφηθεί αλλά και να το απορροφηθεί αλλά και να το 

αποβάλει.αποβάλει.



��∆εν µολύνει τα απόβλητα και δεν ∆εν µολύνει τα απόβλητα και δεν 

σχηµατίζει ίζηµασχηµατίζει ίζηµασχηµατίζει ίζηµασχηµατίζει ίζηµα

��∆εν συσσωρεύεται στην τροφική ∆εν συσσωρεύεται στην τροφική 

αλυσίδααλυσίδα



�� 40 χρόνια έρευνας, εξέλιξης και κλινικής 40 χρόνια έρευνας, εξέλιξης και κλινικής 

εµπειρίας εµπειρίας 

�� Ασφάλεια και ΑποτελεσµατικότηταΑσφάλεια και Αποτελεσµατικότητα ::

Έχει τεκµηριωθεί σε περισσότερες Έχει τεκµηριωθεί σε περισσότερες 

από 1000 δηµοσιεύσειςαπό 1000 δηµοσιεύσεις



�� ΣΕ ΤΙ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑ ΤΟ ΣΕ ΤΙ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑ ΤΟ 

ΚΕΡΑΜΟΧΡΟΥΝΚΕΡΑΜΟΧΡΟΥΝ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥΧΡΩΜΑ ΤΟΥ

BETAISODONABETAISODONA



�� Μεµβράνη ασφαλείαςΜεµβράνη ασφαλείας

Τα σκευάσµατα Τα σκευάσµατα 

BetaisodonaBetaisodona δρουν µε δρουν µε 

βάση το φαινόµενο της βάση το φαινόµενο της 

““ µπαταρίαςµπαταρίας”” .. Σχηµατίζουν Σχηµατίζουν ““ µπαταρίαςµπαταρίας”” .. Σχηµατίζουν Σχηµατίζουν 

ένα ένα ““ στρώµα ασφαλείαςστρώµα ασφαλείας””

το οποίο δρα για µεγάλη το οποίο δρα για µεγάλη 

χρονική περίοδοχρονική περίοδο



�� ∆είκτης δράσης∆είκτης δράσης
Το Το χρυσόχρυσό--καφέ καφέ 
χρώµαχρώµα λειτουργεί λειτουργεί 
σαν δείκτης της σαν δείκτης της 
δράσης του δράσης του 
BetaisodonaBetaisodona.. Για τη Για τη 
χρονική περίοδο που χρονική περίοδο που 
το χρώµα είναι το χρώµα είναι 
ευδιάκριτο, η ευδιάκριτο, η ευδιάκριτο, η ευδιάκριτο, η 
µικροβιοκτόνος µικροβιοκτόνος 
δράση του είναι δράση του είναι 
εγγυηµένηεγγυηµένη. Καθώς το . Καθώς το 
χρώµα ξεθωριάζει, η χρώµα ξεθωριάζει, η 
αποτελεσµατικότητα αποτελεσµατικότητα 
µειώνεται και το µειώνεται και το 
φάρµακο πρέπει να φάρµακο πρέπει να 
ανανεωθείανανεωθεί



�� ΥδατοδιαλυτότηταΥδατοδιαλυτότητα

�� Μη αναστολή της δράσης του από τους Μη αναστολή της δράσης του από τους 

σαπώνεςσαπώνες, τα , τα καθαριστικάκαθαριστικά, , τα οργανικά υγράτα οργανικά υγρά, , 

το πύον ή άλλες οργανικές ουσίεςτο πύον ή άλλες οργανικές ουσίεςτο πύον ή άλλες οργανικές ουσίεςτο πύον ή άλλες οργανικές ουσίες

�� Με ποικιλία µορφών που εξυπηρετούν όλες τις Με ποικιλία µορφών που εξυπηρετούν όλες τις 

ανάγκεςανάγκες

�� Χαµηλό κόστος θεραπείαςΧαµηλό κόστος θεραπείας



Το µικροβιακό φάσµα του Το µικροβιακό φάσµα του BetaisodonaBetaisodona

Ευρύ φάσµα ∆ράσης:Ευρύ φάσµα ∆ράσης:

Είναι το µόνο Είναι το µόνο 

απολυµαντικό για το απολυµαντικό για το απολυµαντικό για το απολυµαντικό για το 

δέρµα και τα χέρια µε δέρµα και τα χέρια µε 

τόσο ευρύ φάσµα τόσο ευρύ φάσµα 

δράσηςδράσης



∆ραστικό εντός 30 δευτερολέπτων∆ραστικό εντός 30 δευτερολέπτων

�� Σκοτώνει ακόµα και προβληµατικά Σκοτώνει ακόµα και προβληµατικά 

παθογόνα όπως:παθογόνα όπως:

��Staphylococcus aureus (30 sec)Staphylococcus aureus (30 sec)

��Pseudomonas aeruginosa (30sec)Pseudomonas aeruginosa (30sec)

��και ιούς όπως και ιούς όπως HIV (60sec)HIV (60sec)



Καµία ανθεκτικότηταΚαµία ανθεκτικότητα
�� Το φαινόµενο του Το φαινόµενο του ““κυνηγετικού κυνηγετικού 

όπλουόπλου”” ((“Shotgun” effect)“Shotgun” effect)

Η µικροβιοκτόνος επίθεση του Η µικροβιοκτόνος επίθεση του 

ιωδίου δεν επικεντρώνεται σε ιωδίου δεν επικεντρώνεται σε 

συγκεκριµένο σηµείο, αλλά συγκεκριµένο σηµείο, αλλά 

κατευθύνεται προς διάφορα κατευθύνεται προς διάφορα 

ζωτικά σηµεία των ζωτικά σηµεία των ζωτικά σηµεία των ζωτικά σηµεία των 

µικροοργανισµώνµικροοργανισµών.. Η δράση Η δράση 

του µπορεί να παροµοιαστεί µε του µπορεί να παροµοιαστεί µε 

τα πυρά ενός τα πυρά ενός ““κυνηγετικού κυνηγετικού 

όπλουόπλου”” όπου δεν υπάρχουν όπου δεν υπάρχουν 

περιθώρια αντεπίθεσης από τα περιθώρια αντεπίθεσης από τα 

παθογόναπαθογόνα



�� Αυτός είναι και ο λόγος της Αυτός είναι και ο λόγος της 

αδυναµίας των µικροβίων να αδυναµίας των µικροβίων να 

αναπτύξουν ανθεκτικότητα στο αναπτύξουν ανθεκτικότητα στο 

Betaisodona.Betaisodona.



�� Η ανάπτυξη ανθεκτικών Η ανάπτυξη ανθεκτικών 

µικροβίων, είναι φαινόµενο ευρέως µικροβίων, είναι φαινόµενο ευρέως 

διαδεδοµένο και µε σοβαρές διαδεδοµένο και µε σοβαρές 

επιπτώσεις, στα αντιβιοτικά επιπτώσεις, στα αντιβιοτικά 

τοπικής χρήσηςτοπικής χρήσης

�� Η παρουσία ανθεκτικών Η παρουσία ανθεκτικών 

παθογόνων εµφανίστηκε και µε την παθογόνων εµφανίστηκε και µε την 

χρήση χλωρεξιδίνηςχρήση χλωρεξιδίνης



Betaisodona Betaisodona Η πρώτη επιλογή στα αντισηπτικάΗ πρώτη επιλογή στα αντισηπτικά



Σκευάσµατα Σκευάσµατα BetaisodonaBetaisodona



Σκευάσµατα Σκευάσµατα BetaisodonaBetaisodona



Proseptic gel / sprayProseptic gel / spray

( Alcoholic )( Alcoholic )



ΑντισηψίαΑντισηψία

« η διαδικασία δραστικής « η διαδικασία δραστικής 
ελάττωσης  µικροοργανισµών από ελάττωσης  µικροοργανισµών από 
ζώντες ιστούςζώντες ιστούς ( δέρµα, ( δέρµα, 
βλεννογόνοι, τραύµατα) »βλεννογόνοι, τραύµατα) »βλεννογόνοι, τραύµατα) »βλεννογόνοι, τραύµατα) »

–– Στο δέρµα ελαττώνουµε την Στο δέρµα ελαττώνουµε την 
παροδική χλωρίδαπαροδική χλωρίδα και ένα µεγάλο και ένα µεγάλο 
µέρος της µόνιµης µέρος της µόνιµης 



�� Η αποτελεσµατική χρήση των αντισηπτικών και Η αποτελεσµατική χρήση των αντισηπτικών και 

των απολυµαντικών είναι σηµαντική στην των απολυµαντικών είναι σηµαντική στην 

πρόληψη των πρόληψη των Νοσοκοµειακών ΛοιµώξεωνΝοσοκοµειακών Λοιµώξεων ..



ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

�� AlcoholsAlcohols
�� Chlorhexidine gluconateChlorhexidine gluconate
�� ParachlorometaxylenolParachlorometaxylenol
�� HexachloropheneHexachlorophene
�� Iodine and iodophorsIodine and iodophors
�� Benzalkonium chlorideBenzalkonium chloride
�� TriclosanTriclosan



Επιλογή ιδανικού Επιλογή ιδανικού 
αντισηπτικούαντισηπτικού

Με γνώµονα Με γνώµονα 
�� Την κατάσταση του δέρµατος ( αλλεργία Την κατάσταση του δέρµατος ( αλλεργία 

έκζεµα)έκζεµα)
�� Το είδος του µικροβίουΤο είδος του µικροβίου
�� Το αντιµικροβιακό φάσµαΤο αντιµικροβιακό φάσµα�� Το αντιµικροβιακό φάσµαΤο αντιµικροβιακό φάσµα
�� Την τοξικότηταΤην τοξικότητα
�� Το κόστος Το κόστος 
�� Την ταχύτητα δράσηςΤην ταχύτητα δράσης
�� Την υπολειπόµενη δράση (Την υπολειπόµενη δράση (persistencepersistence

residual)residual)



Ιδιότητες ιδανικού αντισηπτικούΙδιότητες ιδανικού αντισηπτικού
�� ΕύκολοΕύκολο στη χρήσηστη χρήση:: ετικέτες µε σαφείς οδηγίες ετικέτες µε σαφείς οδηγίες 

�� ΆοσµοΆοσµο:: να έχει ευχάριστη οσµή  ή καµία οσµή να έχει ευχάριστη οσµή  ή καµία οσµή 
για να διευκολύνει τη χρήση του για να διευκολύνει τη χρήση του 

�� ΟικονοµικόΟικονοµικό

�� ∆ιαλυτό ∆ιαλυτό στο νερόστο νερό�� ∆ιαλυτό ∆ιαλυτό στο νερόστο νερό

�� ΣταθερόΣταθερό σε συµπυκνωµένη και διαλυµένη  σε συµπυκνωµένη και διαλυµένη  
µορφήµορφή

�� Καλές καθαριστικέςΚαλές καθαριστικές ιδιότητες ιδιότητες 

�� Φιλικό Φιλικό µε το περιβάλλον                                             µε το περιβάλλον                                             



Αντισηψία των χεριώνΑντισηψία των χεριών

Η υγιεινή των χεριώνΗ υγιεινή των χεριών είναι το είναι το 

απλούστερο και το απλούστερο και το 

αποτελεσµατικότερο µέτρο στον αποτελεσµατικότερο µέτρο στον αποτελεσµατικότερο µέτρο στον αποτελεσµατικότερο µέτρο στον 

έλεγχο των λοιµώξεων  έλεγχο των λοιµώξεων  σχετιζοµένων σχετιζοµένων 

µε τη φροντίδα υγείαςµε τη φροντίδα υγείας



Χειρουργική  αντισηψία των χεριών µε   Χειρουργική  αντισηψία των χεριών µε   
BetaisodonaBetaisodona surgicalsurgical scrubscrub

�� Η χειρουργική αντισηψία , Η χειρουργική αντισηψία , 
επιτυγχάνεται µε τη χρήση του επιτυγχάνεται µε τη χρήση του 
αντισηπτικού αντισηπτικού BetaisodonaBetaisodona
surgicalsurgical scrubscrub και νερού. και νερού. 
Αρχικά βρέχονται τα χέρια και τα Αρχικά βρέχονται τα χέρια και τα Αρχικά βρέχονται τα χέρια και τα Αρχικά βρέχονται τα χέρια και τα 
αντιβράχια µε νερό και µετά, αντιβράχια µε νερό και µετά, 
απλώνεται το  απλώνεται το  BetaisodonaBetaisodona
surgicalsurgical scrubscrub . Τρίβονται τα . Τρίβονται τα 
χέρια και τα αντιβράχια για                   χέρια και τα αντιβράχια για                   
1 λεπτό1 λεπτό και µετά, ξεπλένονται και µετά, ξεπλένονται 
µε τρεχούµενο νερό. µε τρεχούµενο νερό. 



ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

�� Ο συχνότερος τρόπος µετάδοσης των Ο συχνότερος τρόπος µετάδοσης των 
παθογόνων γίνεται µέσω των χεριών παθογόνων γίνεται µέσω των χεριών 

�� Μετάδοση λοιµώξεων Μετάδοση λοιµώξεων �� Μετάδοση λοιµώξεων Μετάδοση λοιµώξεων 

�� Μετάδοση αντιµικροβιακής αντοχήςΜετάδοση αντιµικροβιακής αντοχής



�� << ΣΩΣΤΕ ΖΩΕΣ << ΣΩΣΤΕ ΖΩΕΣ ::
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ !!>>>>



Σας ευχαριστούµεΣας ευχαριστούµεΣας ευχαριστούµεΣας ευχαριστούµε


