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Softa-Man, preparat do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk, 500 ml
 

Cena: 28,80 zł

Opis słownikowy

Dawka (55,7g+21g)/100g

Opakowanie 500 ml

Postać płyn do stos.na skórę

Producent BRAUN MELSUNGEN AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ethanolum, Alcohol isopropylicus

Opis produktu
 

 

Produkt dostępny w ofercie apteki a zamówienie towaru możliwe na zasadach przedpłaty na konto z odbiorem własnym. Produkt
dostępny na fakturę wyłącznie dla ludności dla potrzeb leczenia lub podmiotów prowadzących działalność leczniczą na podstawie
Zapotrzebowania określonego w ustawie.

Softa-Man® to gotowy do użycia środkiem do dezynfekcji rąk o wyjątkowo delikatnym działaniu na skórę i uznanych właściwościach
hypoalergicznych.

 

Kombinacja etanolu gwarantującego wysoką efektywność wirusobójczą oraz 1-propanolu o silnym działaniu bakterio- i grzybobójczym,
zapewnia pełne spektrum działania oraz zniszczenie rezydentnej i przejściowej flory bakteryjnej. Szybkie działanie oraz efekt penetrujący
zastosowanej mieszaniny alkoholi gwarantują najwyższą jakość dezynfekcji skóry rąk i przedramion.

 

Ze względu na wyjątkowo wysoką skuteczność przeciwko wieloopornym stafylokokom, Softa-Man® jest szczególnie rekomendowany w
profilaktyce MRSA. Wysokiej jakości substancje pielęgnujące skórę, jak pantenol (prowitamina B5), bisabolol (przeciwzapalny związek
zawarty w rumianku) i alantoina, zapewniają długotrwałą ochronę i regenerację skóry rąk.
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Właściwości

Gotowy do użycia alkoholowy roztwór do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
Wykazuje działanie bakteriobójcze, w tym MRSA, mycobacteria, grzybobójcze, wirusobójcze (HBV / HIV / HCV, Herpes Simplex,
Vaccinia, Rota, Noro, Adeno)
Zawiera wysokiej jakości substancje pielęgnujące i nawilżające (dekspantenol, alantoina oraz bisabolol
Przetestowany dermatologicznie
Substancje czynne: 45 g etanolu (100%) oraz 18 g 1-propanolu na 100 ml roztworu
Produkt leczniczy

 

 

Zalety

Komponenty sprzyjają regeneracji kwaśnej powłoki ochronnej skóry oraz jej nawodnieniu
Niskie ryzyko reakcji alergicznych

 

Czas stosowania:

30 sekund dla higienicznej dezynfekcji rąk
120 sekund dla chirurgicznej dezynfekcji rąk

 

Softa-Man® reprezentuje linię produktów B/Braun przeznaczoną do całościowej skutecznej pielęgnacji, ochrony, mycia i dezynfekcji rąk.
Obok Softa-Man® są to: emulsja pielęgnująca Trixo-lind® i emulsja myjąca Softaskin®. Linia ta szczególnie rekomendowana jest dla
osób o skórze wrażliwej, wysuszonej, popękanej oraz dla osób, u których występują reakcje alergiczne skóry. Długookresowe stosowanie
tej linii kosmetyczno-dezynfekcyjnej gwarantuje najwyższą skuteczność procesu dezynfekcji rąk z użyciem preparatu Softa-Man®.
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

