
Dezynfekcja rąk

Softa-Man® 

n  Optymalnie dobrane składniki pielęgnujące, 
nawilżające i regenerujące skórę

n  Produkt spełniający normy  EN 1500 i EN 12791 
n  Znakomita tolerancja i przyjemny zapach
n  Efekt przedłużonego działania
n  Przebadany dermatologicznie
n  Pozytywna opinia IMiD



Dostępne opakowania/akcesoria Nr kat.
butelka 100ml 18667
butelka 500ml 18330
butelka 1000ml 18331
kanister 5L 18332
Pompka dozująca do butelek 500ml 82176
Dozownik Ścienny LCPE 500 do butelek 500ml 1413675
Dozownik Ścienny LCPT1000 do butelek 1000 ml 1413955
Dozownik Ścienny bezdotykowy do butelek 1000ml 3908393

n  wyjątkowa kombinacja alkoholowych substancji aktywnych
n  doskonałe działanie:

- bakteriobójcze
- prątkobójcze
- wirusobójcze 
- grzybobójcze

n  optymalnie dobrane składniki pielęgnujące, nawilżające
 i regenerujące skórę, takie jak bisabolol, alantoina i deksopantenol
n  znakomita tolerancja produktu i przyjemny zapach
n  efekt przedłużonego działania przy chirurgicznej dezynfekcji rąk
n  przebadany dermatologicznie
n  pozytywna opinia IMiD

n  Dezynfekcja rąk i chirurgiczna dezynfekcja rąk.

 -  higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 - 30 s

 – chirurgiczna dezynfekcja rąk ENB 12791 – 120 s /potwierdzony czas  
   działania 60sek./

n  Higieniczna dezynfekcja skóry rąk:
 Wcierać w dłonie przez 30 sekund 3 ml nierozcieńczonego produktu 

leczniczego Softa-Man, aż do wyschnięcia skóry
n  Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 
 Wcierać w umyte, suche dłonie i przedramiona przez 2 minuty 2 razy 

po 5 ml nierozcieńczonego produktu leczniczego Softa-Man®. Skóra 
musi być zwilżona preparatem przez cały czas aplikacji. Wcierać  
w dłonie i przedramiona aż do całkowitego wyschnięcia preparatu. 

 - potwierdzone działanie Softa-Man w czasie 60 sek.

Właściwości

Bakterie w tym Tbc 15 s

Grzyby 15 s

Wirusy otoczkowe (HCV, HBV, HIV, Vaccina, Influenza A) 15 s

Herpes Simplex 30 s

Rotawirus 30 s

Norowirus 60 s

Adenowirus 2 min.

E. coli 15 s

MRSA 30 s

Dezynfekcja rąk o wrażliwej skórze 

Softa-Man® 
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na etanol, propanol, lub na którąkolwiek z substancji po-
mocniczych produktu leczniczego. Nie stosować doustnie ani na skórę  
zmienioną chorobowo, zranioną lub wysuszoną. 
Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania. 
Lek łatwopalny, przechowywać w temperaturze poniżej 25°C .Pojemnik 
powinien być szczelnie zamknięty. Przechowywać w miejscu niedostęp-
nym i niewidocznym dla dzieci. Okres ważności w nienaruszonym opako-
waniu wynosi 5 lat, po pierwszym otwarciu opakowania 12 miesięcy (nie 
dłużej niż okres ważności podany na etykiecie).

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
Świadectwo Rejestracji nr 11416/M/99

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun Straße 1, D-34212 Melsungen, Niemcy

Zastosowanie

Skuteczność mikrobiologiczna 

Softa-Man® – skład
100 ml preparatu: 47,9 g alkoholu etylowego (96%) i 18g 1-propanol.
Substancje pomocnicze m.in.: deksopantenol, bisabolol, alantoina
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