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Preparat 3 w 1 w postaci żelu do 
higienicznego mycia rąk o właściwościach 
bakteriobójczych oraz udowodnionej 
skuteczności dezynfekcyjnej. 

 

Soft Care Sensisept jest łagodnym i zarazem 
skutecznym preparatem do higienicznego mycia rąk 
o udowodnionej skuteczności dezynfekcyjnej. Ten 
unikalny produkt łączy w sobie delikatność 
kosmetyków z wysoką efektywnością dezynfektanta. 

Chlorheksydyna, aktywny mikrobiologicznie składnik 
(szczególnie efektywna w stosunku do gronkowca 
złocistego), zapewnia doskonałą dezynfekcję oraz 
przedłużone działanie, co gwarantuje bardzo wysoki 
poziom higieny oraz bezpieczeństwo 
mikrobiologiczne. 

Soft Care Sensisept jest wyjątkowo delikatny, a 
także bardzo skuteczny wobec szerokiego spektrum 
mikroorganizmów, co zostało potwierdzone 
normatywnymi badaniami. 

Preparat nie zawiera związków zapachowych ani 
barwników, które są bardzo częstą przyczyną 
odczynów alergicznych i podrażnień, co sprawia, iż 
jest on szczególnie polecany wszędzie tam, gdzie 
niezbędne jest częste mycie i dezynfekcja rąk. 

Preparat był porównywany z innymi w zakresie 
łagodności i skuteczności przez certy kowane 
laboratoria w Europie i Stanach Zjednoczonych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty z linii Soft Care Line są produkowane w 
jednorazowych saszetkach, które są czyste 
mikrobiologicznie. Hermetyczne zamknięcie saszetki 
oraz specjalna zastawka dodatkowo uniemożliwiają 
wtórna kontaminację, dzięki czemu produkt 
pozostaje sterylny przez cały okres użytkowania. 

 

Cechy 

 Preparat 3 w 1: myje, dezynfekuje i pielęgnuje, 
dezynfekcja przy każdym myciu. 

 Chlorheksydyna zapewnia efekt przedłużonego 
działania, dłuższy czas aktywności, a także obniża 
ryzyko powtórnego zakażenia rąk. 

 Zawiera substancje nawilżające i odżywcze, które 
zapewniają skórze właściwa ochronę 
(zapobiegają podrażnieniom i wysuszaniu). 

 Nie zawiera związków zapachowych ani 
barwników. 

 Jednorazowe, higieniczne opakowania - wkłady 
do dyspenserów Soft Care dozujące porcję 
środka. 
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Sposób użycia 

 Nanieść 2-3 porcje preparatu na zwilżone dłonie; 
 rozprowadzić preparat na zewnętrznej stronie 

dłoni, pomiędzy palcami, na kciukach, 
nadgarstkach; 

 wcierać przez min. 30 sekund; 
 spłukać dłonie; 
 osuszyć dokładnie ręcznikiem papierowym. 

 

 

Informacje dotyczące skuteczności 
mikrobiologicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściwości 
Wygląd:   bezbarwno, żółtawa ciecz 
pH:    ok. 8.0 
Gęstość (20ºC):   1.04 g/cm3. 
 

Skład chemiczny 
100 g preparatu zawiera: 2.4 g dikglukonianu 
chlorheksydyny, poliheksanidyna, gliceryna 
 

Pozwolenie URPL,WMiPB nr 4652/11 
 
Opakowania handlowe 
Saszetka 800 ml  nr katalogowy 751850
Kanister 5L   nr katalogowy 7518517  

Wyposażenie uzupełniające 
Do dozowania op. jednorazowych służy dozownik

 

Soft Care

 

Line 
• Dozownik bez ramienia SKU 7514295 
• Dozownik z ramieniem SKU G72438 
 

Data ważności 
2 lata od daty produkcji (na opakowaniu). 
 

UWAGA: Dokładny sposób użycia preparatu,
 

dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz
 

przedstawiciel handlowy. 

Diversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5; 00-446 Warszawa
tel.: 22 328 10 00; fax: 22 328 10 01
marketing.jd-pl@diversey.com

Norma EN warunki czas mikroorganizm

EN 1499 n/a 30 sek

Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Proteus mirabilis, Candida albicans

EN 13727 czyste 30 sek
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Escherichia coli,  Pseudomonas aeruginosa

EN 1276 czyste 1 min.
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

EN 1276 czyste 5 min.
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

EN 1276 czyste 5 min.
MRSA 633 (clinical isolate), MRSA 735 
(clinical isolate), MRSA 324/2 (clinical isolate)

EN 1650 czyste 15 min. Candida albicans

EN 14476 n/a 30 sek
EN 14476 n/a 5 min. Vaccinia virus strain Elstree
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