
preparat do odkażania 
błon śluzowych

Skinsept® mucosa 
(10,40g + 1,67g + 1,50g) / 100g 
roztwór do stosowania na błony śluzowe

Preparat jest przeznaczony do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej
z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi,
cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi. 

Skinsept mucosa jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne 
o udowodnionej skuteczności klinicznej.
W niniejszym produkcie zastosowane substancje czynne: diglukonian chlorhek-
sydyny oraz nadtlenek wodoru wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, 
zapewniając szerokie spektrum działania. 
Preparat o  działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, pierwotniakobójczym,  
wirusobójczym w stosunku do wirusa Herpes Simplex, inaktywuje wirusy HBV 
i HIV.
Preparat jest autosterylny. Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny
do przetrwalników przy produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarty w preparacie
nadtlenek wodoru niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się dostać
ponownie do roztworu.

1.  CO TO JEST LEK SKINSEPT muCOSa I W JaKIm CELu SIĘ GO STOSuJE 

ręce i Skóra

należy przeczytać uważnie całą ulotkę, po-
nieważ zawiera ona informacje ważne dla 
pacjenta/użytkownika.

lek ten jest dostępny bez recepty, aby 
można było leczyć niektóre schorzenia bez 
pomocy lekarza. aby jednak uzyskać dobry 
wynik leczenia, należy stosować lek
Skinsept mucosa ostrożnie.

należy zachować tę ulotkę, aby można ją 
było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
należy zwrócić się do lekarza lub farma-
ceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatko-
wa informacja.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, na-
leży skontaktować się z lekarzem.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów nie-
pożądanych lub wystąpią jakiekolwiek ob-
jawy niepożądane nie wymienione w ulot-
ce, należy powiadomić lekarza lub farma-
ceutę.

Spis treści ulotki:
1. co to jest lek Skinsept mucosa i w jakim 

celu się go stosuje
2. informacje ważne przed zastosowaniem 

leku Skinsept mucosa
3. Jak stosować lek Skinsept mucosa
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Skinsept mucosa
6. inne informacje

2.  INFORmaCJE WaŻNE PRZED
ZaSTOSOWaNIEm LEKu SKINSEPT 
muCOSa 

Kiedy nie stosować leku Skinsept
mucosa
Jeśli u  użytkownika/pacjenta stwierdzono 
nadwrażliwość na substancje czynne lub 
którąkolwiek substancję pomocniczą.
preparatu nie wolno stosować u niemowląt 
i małych dzieci ze względu na brak danych. 

nie stosować na rany o dużej powierzchni; 
nie stosować do oczu ani uszu.
Skinsept mucosa nie powinien być stoso-
wany w obrębie jamy brzusznej /np. śród-
operacyjnie/ oraz na błonach śluzowych 
nosa oraz oskrzeli. 
preparatu nie stosować w przypadku
znanych reakcji alergicznych na składniki 
preparatu.



Kiedy zachować szczególną ostrożność 
stosując lek Skinsept mucosa
nie stosować ze środkami zawierającymi
anionowe tenzydy, które mogą
spowodować dezaktywacje substancji 
czynnych preparatu.
przechowywać w  temperaturze nie prze-
kraczającej + 25°c.
środek leczniczy nie może być stosowany 
po upływie terminu ważności.
przechowywać w miejscu niedostępnym
i niewidocznym dla dzieci.

Ciąża i laktacja
przypadkowe połknięcie preparatu
stwarza zagrożenie dla zdrowia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa
maszyn
nie dotyczy.

Ważne informacje o niektórych
składnikach Skinsept mucosa
preparat zawiera 12,4 % roztwór etanolu.
w razie przypadkowego połknięcia prepa-
rat może stanowić zagrożenie dla zdrowia, 
dotyczy to m.in. osób ze schorzeniami
wątroby, chorobą alkoholową, chorujących
na padaczkę, z uszkodzeniem mózgu
i dzieci.

3.  JaK STOSOWaĆ LEK SKINSEPT  
muCOSa 

Sposób użycia:
Zewnętrzne błony śluzowe oraz
granicząca z nimi skóra:
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej roztwór
należy nanieść jeden raz aż do uzyskania 
całkowitego pokrycia środkiem i poddać
działaniu preparatu w ciągu 60 sekund. 
w przypadku podejrzenia o występowanie 
wirusa hbV należy wydłużyć czas stoso-
wania preparatu do 30 minut.

4. mOŻLIWE DZIaŁaNIa NIEPOŻĄDaNE

najczęściej pojawia się krótkotrwałe za-
czerwienie skóry, które nie stwarza żadnego
zagrożenia i  samo przemija. do tej pory 
brak doniesień o reakcjach alergicznych, 
lecz nie można ich wykluczyć.
równoczesne stosowanie środków zawie-
rających tenzydy anionowe może powodo-
wać dezaktywację chlorheksydyny.
każde działanie niepożądane powinno zo-
stać zgłoszone do lekarza lub farmaceuty.

5.  JaK PRZECHOWYWaĆ LEK  
SKINSEPT muCOSa

przechowywać w temperaturze poniżej 
25°c.
okres ważności: 12 miesięcy.
przechowywać w miejscu niedostępnym 
i niewidocznym dla dzieci.
nie stosować po upływie terminu ważności.

6. INNE INFORmaCJE

Co zawiera lek Skinsept mucosa
Substancja czynna:
100 g roztworu zawiera:
10,4 g etanolu (96%)
1,67 g roztworu nadtlenku wodoru (30%)
1,50 g roztworu dwuglukonianu
chlorheksydyny (20%).

Substancje pomocnicze:
kwas mlekowy, polyvidon, macrogol
(hydroksystearynian glicerolu), substancje
zapachowe, wodorotlenek sodu, woda 
oczyszczona.

Jak wygląda lek Skinsept mucosa i co 
zawiera opakowanie
Skinsept mucosa to klarowny bezbarwny, 
przezroczysty roztwór o zapachu mentolu.

opakowanie stanowią butelki o pojemności
500 ml i 1000 ml.

Pozwolenie mZ na dopuszczenie do
obrotu nr 11588/m/99.

Dostępne opakowania

Jednostkowe Handlowe Symbol

butelka 500 ml 12 sztuk 3005380

butelka 1 l 12 sztuk 3005390
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