
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Softasept N niezabarwiony, preparat do dezynfekcji skóry,
1000 ml
 

Cena: 44,90 zł

Opis słownikowy

Dawka (78,83g+10g)/100g

Opakowanie 1 l (butelka)

Postać rozt.na skórę

Producent BRAUN MELSUNGEN AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ethanolum, Alcohol isopropylicus

Opis produktu
 

Gotowy do użycia alkoholowy roztwór przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi, wkłuciami i punkcjami
żylnymi i do dezynfekcji rąk.

Softasept® N wykazuje szerokie spektrum aktywności biobójczej, jest aktywny przeciwko bakteriom, w tym MRSA, mycobacteria i
grzybom i wirusom (HBV / HIV / HCV, Vaccinia, Rota, Polio)

Główną cechą preparatu jest jego wyjątkowo szybkie działanie połączone z dobrą penetracją głębszych warstw skóry i związanym z tym
efektem przedłużonym (do 3 godz.). 

 

Wskazania do stosowania:
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• Higieniczna dezynfekcja rąk

• Przedoperacyjna dezynfekcja skóry

• Dezynfekcja skóry przed: biopsjami, punkcjami, pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, zdejmowaniem szwów chirurgicznych,
zaopatrywaniem ran itp.

 

 

Substancje czynne:

74,1 g etanolu (100%)

10 g 2-propanolu na 100 g roztworu

 

Zalety

- Doskonała długo- i krótkookresowa skuteczność do 24 godzin

- Dobre wnikanie w skórę

- Szybkie działanie w czasie 15 sek.

- Natychmiastowe wysychanie

- Nie traci aktywności w obecności białka, surowicy i krwi

- Dobrze tolerowany przez skórę

- Przebadany dermatologicznie

- Może być stosowany na oddziałach noworodkowych

- Testowany w warunkach in vitro oraz w symulowanych warunkach szpitalnych zgodnie z DGHM / VAH

- Produkt leczniczy

 

Pojemność: 1000 ml
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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.
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