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HẠN SỬ DỤNG CỦA CÁC SẢN PHẨM ALFASEPT 

Hạn sử dụng trước khi mở nắp sản phẩm 

Thông tin về hạn sử dụng của sản phẩm khi chưa mở nắp có thể tìm thấy trên nhãn tất cả 

các sản phẩm ALFASEPT. 

Hạn sử dụng sau khi mở nắp sản phẩm 

Sản phẩm  Tuổi thọ sản phẩm 

sau khi mở nắp 

Sát khuẩn tay nhanh chứa cồn 

ALFASEPT HANDRUB; ALFASEPT HANDGEL  

ALFASEPT MED; ALFASEPT MEDGEL  

ALFASEPT PURE; ALFASEPT PURE GEL 

3 tháng 

Dung dịch rửa tay sát khuẩn 

 ALFASEPT CLEANSER 2; ALFASEPT CLEANSER 4 

6 tháng 

Dung dịch tắm sát khuẩn bệnh nhân trước phẫu thuật 

ALFASEPT CHG BODY WASH  

6 tháng 

Sát khuẩn bề mặt 

ALFASEPT SURFACE-C; ALFASEPT SURFACE-RTU 

6 tháng 

Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế chứa enzyme 

ALFASEPT Z-2; ALFASEPT Z-3; ALFASEPT Z-5 

3 tháng 

 

Khử khuẩn mức độ trung bình  

ALFASEPT Z-2
PLUS

; ALFASEPT Z-3
PLUS

; ALFASEPT D+P 

6 tháng 

Khử khuẩn mức độ cao 

ALFASEPT OPA; ALFASEPT GTA
PLUS

; ALFASEPT GTA 2.5% 

70 ngày 

Sát khuẩn không khí 

SANOSIL S006; SANOSIL S010; SANOSIL S015 

3 tháng 

Khuyến cáo này không phù hợp với các sản phẩm được đóng gói sử dụng một lần. Hơn 

nữa, các khẳng định trên chỉ phù hợp với các sản phẩm đã được mở nắp trong các chai lọ 

ban đầu của nhà sản xuất. Trong trường hợp chiết sản phẩm từ can này sang can khác, từ 

can quy cách to ra các chai quy cách nhỏ hơn, rủi ro về việc nhiễm khuẩn, bay hơi hoặc 

hòa trộn với các hóa chất tồn dư khác cần phải được xem xét kỹ lưỡng. 
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