MERKEZ OKSİJENLİ SU - ANTİSEPTİK ÇÖZELTİ

®

KULLANIM KILAVUZU
ÜRÜN TİPİ (1) KULLANICI GRUBU: GENEL HALK
FORMÜLASYON ŞEKLİ (SIVI)
Aktif maddenin adı ve miktarı (%) (Kimyasal adı; CAS Numarası) Hidrojen Peroksit %3 CAS No;7722 84-1
KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR:
E.Coli, P. aeruginosa, S.aureus, Candida albicans.
Hidrojen Peroksit aktif elemenetel oksijen salan bir bileşiktir. Salıverilen oksijen hücreler üzerinde
®

antiseptik etki yapar. OKSİJENLİ SU zedelenmiş hücreler üzerine uygulandığında katalaz enzimi
tarafından hidrojen peroksit parçalanır ve açığa çıkan aktif oksijen, köpürme süresince devam eden
antiseptik etki gösterir.
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:
®

- OKSİJENLİ SU , antiseptik-dezenfektan olarak yaygın bir kullanım alanına sahiptir.
- En çok cilt üzerindeki yaraların temizlenmesinde kullanılır. Köpürmenin yaptığı mekanik etkiyle doku
parçaları yaradan uzaklaşır.
®

- Yarı yarıya sulandırılmış OKSİJENLİ SU akut stomatitlerin tedavisinde ağız ve boğaz antiseptiği,
ayrıca gargara olarak da kullanılabilir.
- Diş hekimliğinde septik soketlerin temizlenmesinde ve kanal temizliğinde kullanılır.
- Kulak damlası olarak mumlaşmış kirlerin alınmasında kullanılır. Bu durumda kullanmadan önce,
1/1.5 oranında seyreltilmelidir.
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:
Kapalı vücut kavitelerine enjeksiyonu sakıncalıdır.
Kolon lavajında gaz embolisi ve kolon gangren tehlikesi vardır.
YAN ETKİLER:
®

OKSİJENLİ SU , ağız yıkamasında sık kullanılmamalıdır. Aksi takdirde dil üzerindeki papillaların
hipertrofisine neden olur.
Kullanım kılavuzunda yer almayan herhangi bir istenmeyen etki ile karşılaştığınızda doktorunuza
başvurunuz.
“Zehirlenme durumlarında “Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’nin 114 no ‘lu telefonunu
arayınız.
ZEHIRLENME BELİRTİLERİ / VARSA ANTİDOTU:
LD50 Değerleri (oral, sıçan) 14373mg/kg (hesaplanan)
Antidotu; yoktur.
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
Gözler: Gözü açarak 15 dakika bol su ile yıkayın. Doktor tavsiyesi alın.
Yutma: Temiz suyla ağzı çalkalatın. Bol miktar su içirin. Doktor tavsiyesi alın.
Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkartın. Tıbbi yardım alın.
KULLANIM ŞEKLİ:
- Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde yaralara 2-3 kez dökülerek kullanılır.
- Kullanmadan önce etiketi kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.
- Son kullanma tarihi etiket üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Haricen kullanılır.
Kapalı vücut kavitelerine enjeksiyonu sakıncalıdır.
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Kolon lavajında gaz embolisi ve kolon gangren tehlikesi vardır.
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
R36/38- Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
S2- Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta tutun.
o
S7/47- Kabı ağzı sıkıca kapalı olarak 25 C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
S17-Yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edin.
S25- Göz ile temasından sakının.
S26- Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S28- Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın
S46- Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
®

MERKEZ OKSİJENLİ SU , 3 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml’lik ambalajlarda
bulunmaktadır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
o
25 C’ nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Kullanım kılavuzu düzenleme tarihi: 06.06.2011
İZİN SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ:
Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6 Pk: 34788
Taşdelen - Çekmeköy / İSTANBUL
www.merkezilac.com
Tel: (0216) 484 41 66 (Pbx) Fax: (0216) 484 41 91
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