
АНТИСЕПТИК ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ И САЛОНОВ КРАСОТЫ FARMLINK 
500 МЛ НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ В СПРЕЕ 

Опис:  

Лінкомістин (Хлоргексидин спиртовий розчин): Безбарвна прозора або з незначною 

опалесценцією рідина з характерним запахом спирту. 

Фармакодинаміка:  

Має антимікробну активність відносно грамнегативних і грампозитивних бактерій (Treponema spp., 

Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas spp., Chlamidia spp.), Збудників внутрішньолікарняних інфекцій 

та туберкульозу, інфекцій вірусної етіології (вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція, герпес, ротавірусна 

гастроентерити, ентеровірусні інфекції , грип та інші респіраторно-вірусні інфекції), 

дріжджоподібних грибів роду Candida, дерматофітів. 

Стабільний після обробки шкіри (рук, операційного поля), зберігається на ній у певній кількості в 

достатній для прояву бактерицидної ефекту протягом тривалого часу. Етиловий спирт посилює 

бактерицидну дію хлоргексидину. 

Даний засіб впливає лише на зовнішні шари шкірних покривів, не проникаючи всередину 

організму. Після потрапляння на шкіру воно вбирається в епідерміс і починає свою лікувальну дію. 

Пролонговану дію - до 4 год. 

Лінкомістин (Хлоргексидин спиртовий розчин):  

Показання: 

- для антисептичної обробки і дезінфекції - хірургічних інструментів, робочого простору і рук;; 

-обробки шкіри операційного та ін'єкційного полів, ліктьових згинів донорів; 

-дезінфекція невеликих за площею поверхонь виробів медичного призначення (включаючи 

стоматологічні інструменти) при інфекціях бактеріальної (включаючи внутрішньолікарняні інфекції, 

туберкульоз), грибкової (дерматофіти, кандидози) та вірусної етіології в лікувально-

профілактичних установах; 

-гігієнічна обробка рук медичного персоналу установ різного профілю і призначення, в тому числі 

для обробки інструментів для манікюру і педикюру, для обробки перукарського інструментарію, 

для обробки стоматологічних інструментів; 

-гігієнічна обробка рук працівників підприємств харчової промисловості та громадського 

харчування, комунальних служб. 

Спосіб застосування та дози: Зовнішньо. 

При обробці рук хірурга перед застосуванням засобу руки ретельно миють теплою проточною 

водою і туалетним милом протягом 2 хв, висушують стерильною марлевою серветкою. Потім на 

сухі руки наносять засіб порціями по 5 мл (не менше 2 разів) і втирають його в шкіру рук, 

підтримуючи їх у вологому стані протягом 3 хв. 

При обробці операційного поля або ліктьових згинів донорів шкіру послідовно двічі протирають 

роздільними стерильними марлевими тампонами, рясно змоченими засобом. Час витримки після 

закінчення обробки - 2 хв. При обробці операційного поля шкіру зрошують засобом. Час витримки 

після закінчення обробки - 1 хв. 



Перед дезінфекцією з виробів медичного призначення видаляють видимі забруднення: з 

зовнішньої поверхні - за допомогою тканинних серветок, змочених водою; внутрішні канали 

промивають водою за допомогою йоржа або шприца з дотриманням протиепідемічних заходів. 

при вірусних парентеральних гепатитах (при туберкульозі - по режимам, рекомендованим при цій 

інфекції), згідно з чинним інструктивно-методичних документів. Вироби після видалення 

забруднення повністю занурюють в розчин засобу, заповнюючи їм порожнини і канали. Роз'ємні 

вироби занурюють у розібраному вигляді. Ємності з розчином слід щільно закривати кришками 

щоб уникнути випаровування спирту і зниження його концентрації. 

Для дезінфекції виробів, попередньо відмитих від забруднень, препарат може бути використаний 

протягом 3 діб багаторазово (за умови зберігання використаного кошти в щільно закритій ємності, 

щоб уникнути зміни концентрації спирту). При появі перших ознак зміни зовнішнього вигляду 

засоби (поява пластівців, помутніння і ін.) Його слід замінити. 

Лінкомістин (Хлоргексидин спиртовий розчин): Протипоказання 

-гіперчутливість; 

-дерматити; 

-алергічні реакції. 

З обережністю: вагітність, період лактації, дитячий вік. 

Хлоргексидин спиртовий розчин: Побічні дії 

Алергічні реакції (шкірний висип), сухість шкіри, свербіж, дерматит. 

Передозування: 

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі. 

Взаємодія: 

Несумісний з милом, лугами та іншими аніонними сполуками (колоїди, гуміарабік, 

карбоксиметилцелюлоза). 

Особливі вказівки: 

Не наносити на рани і слизові оболонки. У разі потрапляння на слизові оболонки ока, їх слід 

швидко і ретельно промити водою і закапати 30% розчин сульфацила натрію (альбуцид), в разі 

необхідності звернутися до лікаря. 

Форма випуску:  

Розчин для зовнішнього застосування 0,5%. Хлоргексидин, 60% спиртвий розчин, вода очищена , 

масло чайного дерева-  флакон 500мл з насадкою-розпилювачем.  
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