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Softasept N niezabarwiony, preparat do dezynfekcji skóry, 5 l
 

Cena: 177,20 zł

Opis słownikowy

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

Opakowanie 5 l (kanister)

Postać rozt.na skórę

Producent BRAUN MELSUNGEN AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ethanolum, Alcohol isopropylicus

Opis produktu
 

Softasept® N to szybko działający preparat do dezynfekcji oparty na alkoholu, znajdujący zastosowanie do dezynfekcji skóry przed
zabiegami operacyjnymi i w higienicznej dezynfekcji rąk.

Środek cechuje szybkie działanie i dobra penetracja głębszych warstw skóry i związany z tym efekt przedłużonego działania (do 3 godz.).

 

Softasept® N wykazuje szerokie spektrum aktywności biobójczej.

bakteriobójczy (w tym MRSA, mycobacteria)
grzybobójczy
wirusobójczy (HBV / HIV / HCV, Vaccinia, Rota, Polio)
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- Gotowy do użycia alkoholowy roztwór do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi, przed wkłuciami i punkcjami żylnymi.

- Dobrze tolerowany przez skórę

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

 

Wskazania do stosowania:

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

• Przedoperacyjna dezynfekcja skóry

• Higieniczna dezynfekcja rąk

 

 

 

Substancje czynne:

74,1 g etanolu (100%)
10 g 2-propanolu na 100 g roztworu

 

 

Zalety:

- Długo- i krótkookresowa skuteczność do 24 godzin

- Dobre wnikanie w skórę i natychmiastowe wysychanie

- Szybkie działanie w czasie 15 sek.

- Nie traci aktywności w obecności białka, surowicy i krwi

- Przebadany dermatologicznie

- Można go stosować  na oddziałach noworodkowych

- Produkt leczniczy
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Pojemność: 5000 ml

 

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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