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ZHIVAHEX 
concentrate 5% 
 
ЖИВАХЕКС 
концентрат 5 % 
 
 

Течен концентрат за дезинфекция на повърхности на базата на 
хлорхексидин 

 
Приложение 

Основното предназначение на Живахекс концентрат 5% е за бърза дезинфекция на повърхности (с 
изключение на медицински изделия)  в здравни и лечебни заведения. 

Препаратът може успешно да се прилага и за дезинфекция на повърхности и предмети в обекти за 
производство и търговия с храни, в промишлеността, и в обекти с обществено предназначение. 

 
Свойства 

Препаратът Живахекс концентрат 5% е воден разтвор със съдържание на 5% хлорхексидин 
диглюконат, не съдържа формалдехид, феноли или свободен хлор. Активните му съставки са 
биоразградими. Не оказва алергизиращо действие върху медицинския персонал, пациентите и 
потребителите. Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на 
работния разтвор. Лесно разтворим във вода и алкохоли. Съвместим е с всякакви повърхности. 
След изтичане на дезинфекционното време обработените повърхности и предмети могат да се 
използват без последващо измиване с вода. 
 
Външен вид:  Безцветна до бледожълта прозрачна течност. 
pH (1 % р-р) 5.0 – 6.5 
 

Състав на препарата: Всеки 100 g Живахекс концантрат 5% съдържат: 

Активни вещества:   
  5 g Хлорхексидин диглюконат (CAS 18472-51-0) 
  4 g Пропан-2-ол (CAS 67-63-0) 
 

Спектър на действие: 

Бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно (HIV/HBV) действие. 

Микробиологична активност Концентрация Метод на изпитване Експозиция 
Бактерицидно действие 
( P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, 
E.hirae) 

1.0% EN 13697/EN 1276 15 min 
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Фунгицидно действие (C.albicans) 1.0% EN 13697/EN1650 15 min 

Вирусоцидно (HIV/HBV) 1.0% 
Стандарт на германската 

асоциация по вирусни 
заболявания 

15 min 

Начин на приложение  

Живахекс концентрат 5% трябва да се прилага в съответствие с препоръчаните концентрации и време 
на експозиция  (вж. таблицата за дозиране). 
 
Използвайте приложената мерителна чашка за бързо и удобно приготвяне на работния разтвор или 
други автоматични дозиращи устройства. Препаратът се разтваря във вода (при стайна температура) 
като първо съответният работен съд се напълва с вода и после се добавя определеното количество 
препарат. След кратко разбъркване препаратът е готов за употреба. Няма изисквания по отношение на 
твърдостта на водата. 
 
Дезинфекцията се извършва чрез забърсване или потапяне до пълно омокряне на повърхностите с 
достатъчно количество разтвор посредством подходящо устройство (машина). 

 
Таблица за дозиране: 

Обект на дезинфекция 
Спектър на 
действие 

Работен разтвор Експозиция 

Повърхности в здравни и лечебни 
заведения 

Бактерицидно, 
фунгицидно и 
вирусоцидно 

1 % 
(100 ml/10l вода) 

15 min 

Повърхности и предмети в обекти за 
производство и търговия с храни 

1 % 
(100 ml/10l вода) 

15 min 

 
Условия на съхранение 

Да се пази от достъп на деца. Да се съхранява на сухо и проветриво място, в добре затворена 
оригинална опаковка далече от пряка слънчева светлина, при температура от 5° – 37 °С. 

 

Предпазни мерки.  

При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.  

Третиране на отпадъчни количества и опаковки.  

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / 
информационния лист за безопасност. 

Опаковка: Туби от  3 l, 5 l, 10 l  и  флакони от  1 l 

Срок на годност: 2  години  

ЖИВАС ООД 
1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14   
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com       


