
ІНСТРУКЦІЯ 

для застосування засобу 

Антисептик для рук 

HEALER 

Загальна характеристика: 

основні фізико-хімічні властивості: прозора або слабко-золотиста рідина без запаху. 

склад: синтез гуанідіинової складової рослинних соків ПГМГ – 0,5 % (діюча речовина), вода до 100%; допоміжні 

речовини: гліцерин, екстракт ромашки, коагулянт, стабілізатор та ін. 

Форма випуску. Випускається в полімерних флаконах з розпилювачем у вигляді прозорого розчину. Рідина для 

зовнішнього застосування. 

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфікуючі засоби. 

Біологічні властивості засобу. Засіб виявляє бактерицидні, туберкулоцидні, віруліцидні (включаючи збудників 

вірусних гепатитів В, С, BІЛ, рота-, ентеровірусів) властивості, високоактивний проти асоціацій збудників 

внутрішньо-лікарняних інфекцій. 

Показання для застосування. Антисептичний засіб “HEALER” використовується з метою дезінфекції шкіри рук, 

обробки ран та опіків в медичних, санітарно-курортних, освітніх, навчально-виховних, спортивно-оздоровчих 

закладах, закладах комунально-побутового обслуговування, соціального захисту, підприємствах зв’язку та 

банківських установах, підприємствах харчопереробної промисловості, ресторанного господарства і торгівлі, авіа, 

водного, залізничного та автомобільного транспорту, парфумерно-косметичних підприємствах, побуті. Дезінфікує 

та забезпечує антимікробний і протизапальний процес. Гіпоалергенний. Стимулює  загоєння та епітелізацію ран. 

Зменшує ризик утворення рубців. Не має спиртів, перекису водню та інших речовин які руйнують клітини. 

Спосіб застосування та дози. 

Для дезінфекції шкіри рук, ніг, ран та опіків нанести на попередньо вимиті і висушені руки, ноги та інші ділянки 

шкіри з флакону, який має розпилювач, у кількості 3,0-5,0 мл (3-5 натисків на розпилювач) на відстані 10-20 см. 

Втираючими рухами ретельно розподілити по поверхні шкіри рук, ніг, а також між пальцями протягом 1 хв. Або 

нанести розпилювачем на відкриту раневу поверхню чи зволожити раневу пов’язку. Дати висохнути і залишити до 

наступного миття рук. 

Побічна дія. Відсутня шкірно–резорбтивна дія та пов’язана з цим загально токсична дія. 

Протипоказання. Засіб протипоказаний у разі алергії до одного з його компонентів. Призначений тільки для 

зовнішнього застосування 

Затверджено МОЗ України. 

ТУ У 20.2-399491118-001:2016 

Зберігати у недоступному для дітей місці про температурі від 2 до 25 С 

Виробник:  LLC Rational Solutions Ukraine/Україна. Термін придатності 36 місяців. Маса нетто 60 мл. 

www.healer.rationalsolutions.xyz 

 

http://www.healer.rationalsolutions.xyz/

