
Soft CareTM Med 
Alkoholowy preparat w formie żelu  
do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji 
rąk w systemie zamkniętym. 

 
15 sekund !

Soft Care Med jest łagodnym alkoholowym preparatem dezynfekcyjnym do 
rąk w postaci żelu, przeznaczonym do stosowania wszędzie tam, gdzie należy 
często dezynfekować ręce oraz gdzie są wymagane wysokie standardy 
higieniczne w celu zapobiegania zakażeniom krzyżowym. 

Udowodnione w testach - opakowanie do ostatniej dozy bez zawartości 
powietrza!  

Cechy 

 Potwierdzona skuteczność higienicznej dezynfekcji rąk oraz wobec 
wirusów grypy A H1N1 w czasie 15 sekund. 

 Szerokie spektrum mikrobójcze wobec bakterii gram (+) i gram (-), Tbc, 
grzybów oraz wirusów istotnych w środowisku szpitalnym. 

 Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone (3 godziny). 
 Doskonale tolerowany przez skórę rąk, co zostało potwierdzone w 

licznych praktycznych testach dermatologicznych. 
 Zawiera substancje nawilżające, które zapewniają skórze właściwa 

ochronę, pozostawia skórę suchą, z poczuciem miękkości i gładkości; 
 Nie zawiera związków zapachowych ani barwników, które są najczęstszą 

przyczyną odczynów alergicznych i podrażnień. 
 Forma żelu postać gwarantuje doskonałe pokrycie preparatem skóry 

dłoni oraz zachowanie wymaganego czasu do przeprowadzenia 
prawidłowej procedury higienicznej. 

 Zawiera mieszaninę n-propanolu i iso-propanolu, który zapewnia 
synergistyczne działanie i lepszą skuteczność dezynfekcyjną. 

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

 Kompatybilny z wszystkimi produktami myjącymi i pielęgnującymi z linii 
Soft Care. 
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Obszar zastosowania 

Wszystkie obszary wysokiego ryzyka w placówkach 
medycznych w szczególności: bloki operacyjne, gabinety 
zabiegowe, gabinety stomatologiczne, przychodnie oraz 
wszędzie tam, gdzie wymagana jest dezynfekcja rąk. 

 

Sposób użycia 
 
 
Higieniczna dezynfekcja rąk ( zgodnie z EN 1500) 
Wcierać w suche i czyste ręce 3ml preparatu przez 30 
sekund lub 5ml w czasie 15 sekund, aż do wyschnięcia, 
zgodnie z metodą Ayli e’a. 

Chirurgiczna dezynfekcja rąk ( zgodnie z EN 12791) 
Przez 3 minuty wcierać w dłonie i przedramiona ilość 
dawek produktu o pojemności 3ml potrzebną do 
zwilżenia powierzchni dezynfekowanej skóry, zgodnie z 
metodą Ayli e’a. 
 
 
Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej 

Preparat ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, 
prątkobójcze oraz wirusobójcze wobec Vacciniawirus oraz 
BVDV ( HIV, HBV, HCV ), Norowirus, Rotawirus oraz 
wirusów grypy ptasiej i świńskiej. 

Skład chemiczny 

100 g preparatu zawiera: propan-1-ol, propan-2-ol, 
gliceryna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakowania handlowe 

SKU G12262 saszetka 800 ml x 6szt. 
 
 
Wyposażenie uzupełniające 
 
• Dozownik Soft Care Line bez ramienia SKU 7514295 
• Dozownik Soft Care Line z ramieniem SKU G72438 
 
Certy katy i atesty 
 
Pozwolenie Urzędu Rejestracji PL, WM i PB nr 0824/04 
Certy kowany przez VAH oraz AFNOR 
 

Data ważności 
2 lata od daty produkcji (na opakowaniu). 
 
 
UWAGA: Dokładny sposób użycia preparatu, 
dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz 
przedstawiciel handlowy. 
 


