
  

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо застосування засобу 

Антисептик для поверхні шкіри стоп та нігтів  

«HEALER - SPORT» 

 

Загальна характеристика: 

склад: комплекс сполук полігексаметиленгуанідин та полігексаметиленбігуанідин гідрохлорид (ПГМГ-ГХ та 

ПГМБ-ГХ) – 0,6% (діючі речовини); функціональні компоненти та пропіленгліколь – 0,1; екстракти та фітокомпоненти – 

0,1; вода до 100,0%; 

форма випуску та основні фізико-хімічні властивості: готова до застосування прозора рідина безбарвного або 

жовтуватого кольору із слабким запахом фітокомпонентів. 

Фармакологічна група: Антисептичні та дезінфікуючі засоби. 

Спектр антимікробної дії: Засіб володіє бактерицидною (по відношенню до грампозитивних та грамнегативних 

бактерій), віруліцидною та фунгіцидною дією (включаючи збудників дерматомікозів Microsporum, Epidermophyton, 

Trichophyton, кандидозів). 

Засіб має пролонговану дію протягом не менше 6 (шести) годин після обробки поверхні шкіри стоп та 

нігтів або до першого їх миття водою. Дія засобу спрямована на інактивацію існуючих мікроорганізмів та на 

затримку їх розмноження при повторному інфікуванні. 

Функціональні допоміжні речовини (пом`якшуючі добавки, екстракти та фітокомпоненти) зумовлюють виражену 

місцеву протизапалювальну та ранозагоюючу дію, знімають свербіж, пом`якшують та живлять шкіру, забезпечують її 

зволоження та еластичність, зберігають нейтральний рН шкіри. Засіб має дезодоруючі властивості. 

 

Призначення засобу: Антисептик для поверхні шкіри стоп та нігтів «HEALER - SPORT» застосовується з 

метою:  

- профілактичної дезінфекції шкіри стоп та нігтів при інтенсивних фізичних навантаженнях; 

- дезінфекції та деконтамінації (зменшення кількості транзиторної та резидентної мікрофлори) поверхні 

шкіри стоп та нігтів при підвищеному потовиділенні; 

- комплексної протигрибкової терапії як додатковий антисептичний засіб, який має пролонговану дію 

протягом 6 годин; 

- зниження неприємного запаху ніг в наслідок зменшення кількості мікроорганізмів на поверхні стоп та 

нігтів; 

- захисту поверхні шкіри та нігтів від реінфікування (повторного зараження) грибковими інфекціями; 

- антимікробної обробки сильно ушкоджених поверхонь шкіри стоп, шкірних покровів, зменшення їх 

запалення, свербіжу, стимуляції епітелізації та швидкого загоєння ран. 

 

Спосіб застосування: Антисептик для поверхні шкіри та нігтів «HEALER - SPORT» використовують з метою 

дезінфекції та деконтамінації поверхні шкірних покровів та нігтів методом втирання у суху шкіру. Профілактична 

дезінфекція полягає у нанесенні 5-10 мл Антисептика (7-10 натисків на розпилювач) на суху шкіру та втиранні протягом 

1 хв. За необхідності, кількість засобу може бути збільшена. Останню порцію засобу втирають до його повного 

висихання. Особливу увагу приділяють обробці поверхонь між пальцями.  

Засіб не змивають! Це забезпечує досягнення тривалого ефекту. 

Профілактична дезінфекція є дієвим захистом поверхні шкіри стоп та нігтів в несприятливих умовах підвищеної 

вологості взуття, високої температури навколишнього середовища, інтенсивних фізичних навантажень. 

При обробці ушкодженої поверхні шкіри (в тому числі і грибковими інфекціями) Антисептик для поверхні шкіри 

та нігтів «HEALER - SPORT» наноситься за допомогою розпилювача на пошкоджену або раневу поверхню до повного її 

зволоження. Поверхня, оброблена Антисептиком, повинна залишатися вологою протягом 2-5 хв. При необхідності, 

процедуру повторюють. Допускається застосування Антисептика «HEALER - SPORT» для зволоження тканинних 

пов`язок на рану та надання їм антисептичних властивостей. 

 

Безпечність засобу: Антисептик для поверхні шкіри стоп та нігтів «HEALER - SPORT» не леткий, не подразнює 

слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та очей. Засіб не володіє подразнюючою, шкірно-резорбтивною, 

сенсибілізуючою та кумулятивною дією; ембріотоксичні, канцерогенні, мутагенні і тератогенні властивості відсутні. 

Засіб екологічно безпечний. 

Особливості застосування: Не застосовувати особам, які мають підвищену чутливість до компонентів засобу. 

Засіб використовують тільки для зовнішнього застосування. 

Пакування: Випускається у полімерних флаконах об`ємом 60 мл з розпилювачем. 

Термін придатності та умови зберігання: 36 місяців від дати виготовлення за умови зберігання в 

оригінальному пакуванні виробника у закритих приміщеннях при  температурі від 00С до 450С. Засіб зберігати в 

недоступному для дітей місці. 

 

Затверджено МОЗ України: Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-5/5266 

від 17.03.2017р. 
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