
STERISOL  
SKIN CREAM 

SYSTEM ZAMKNIĘTY STERISOL
Czysty mikrobiologicznie 
krem do pielęgnacji skóry 
rąk i ciała.
W hermetycznych jedno-
razowych opakowaniach 
z unikalnym, zintegrowa-
nym, bezpiecznym syste-
mem dozowania – „SYSTEM 
ZAMKNIĘTY STERISOL”

Idealny dla osób, które 
z przyczyn zawodowych 
mają częsty kontakt z sub-
stancjami chemicznymi, 
detergentami oraz często 
myją i dezynfekują ręce.

•	 Bezpieczny	mikrobiologicznie.

•	 Bez	barwników	i konserwantów.

•	 Nie	wywołuje	podrażnień	i alergii.

•	 Zawiera	emolienty.

•	 Natłuszcza,	pielęgnuje	i ochrania	
skórę.

•	 Szybko	się	wchłania.

•	 Niska	masa	odpadów	opakowanio-
wych.



STERISOL SKIN CREAM
Czysty mikrobiologicznie, wysokiej jakości krem do pielęgnacji rąk i skóry.  
W hermetycznych jednorazowych opakowaniach z unikalnym, bezpiecznym, 
zintegrowanym systemem dozowania – „SYSTEM ZAMKNIĘTY STERISOL”.  
Idealny dla osób, które z przyczyn zawodowych mają częsty kontakt z substan-
cjami chemicznymi, detergentami oraz często myją i dezynfekują ręce. 

OBSZARY STOSOWANIA
Sterisol Skin Cream ma zastosowanie w placówkach służby zdrowia – szpitalach, blokach operacyjnych, gabinetach 
zabiegowych stomatologicznych, chirurgicznych, przychodniach, salonach kosmetycznych, placówkach opieki 
społecznej i innych obszarach gospodarki, w których wymagane są wysokie standardy higieniczne, a dobra kondycja 
skóry rąk personelu jest docenianym elementem kompleksowych procedur higienicznych.

OPAKOWANIA 
•	 Sterisol Skin Cream 700 ml w jednorazowym worku.

WPOSAŻENIE DODATKOWE DO STERISOL SYSTEM

•	 Dozownik ścienny z ramieniem dozującym z tworzywa sztucznego.
•	 Dozownik ścienny z ramieniem dozującym z metalu.
•	 Automatyczny dozownik ścienny uruchamiany fotokomórką.

SPOSÓB UŻYCIA 
Pielęgnacja skóry rąk
Na dłoń nanieść jedną dozę kremu, dokładnie rozprowadzić po skórze i pozostawić do całkowitego wchłonięcia. Stoso‑
wać systematycznie przed każdą dłuższą przerwą w pracy i po jej zakończeniu.

Sterisol Skin Cream może być również stosowany do pielęgnacji skóry innych partii ciała. Po naniesieniu i dokładnym 
rozprowadzeniu po powierzchni skóry należy odczekać aż preparat całkowicie się wchłonie.

SKŁAD wg INCI 
Aqua, Paraffinum Liquidum, Isopropyl Myristate, Stearic Acid, Sorbitan Palmitate, Plysorbate 40, Cetyl Alkohol, PEG‑45/
Dodecyl Glycol Copolymer, Parfum.

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR 
PRODUCENT: Sterisol AB, Vedstena, Szwecja

DYSTRYBUTOR W POLSCE:	Medilab	Sp.	z o.o.	•	ul. Niedźwiedzia	60	•	15-531	Białystok	•	Tel.	85 747	93	00	•	www. medilab.pl

Centralny Rejestr Kosmetyków Nr RK/62132/2003

CECHY PRODUKTU:
•	 Sterisol Skin Cream gwarantuje najwyższe standardy higieniczne i jakościowe.

•	 Sterisol Skin Cream produkowany jest w aseptycznych warunkach z najwyższej jakości i czystości mikrobiologicznej 
składników.

•	 Warunki produkcji i konfekcjonowania produktu spełniają wysokie standardy GMP. 

•	 Krem	konfekcjonowany	jest	w jednorazowe	pojemniki	–	worki	PE/PETP	z zastawką	dozującą	
zabezpieczoną przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Worki z kremem dostosowane są 
do estetycznych i łatwych w obsłudze oraz do utrzymania w czystości dozowników ściennych.

•	 Specjalnie skonstruowana zastawka dozująca zawiera tylko jedną dozę kremu i skutecznie 
chroni zawartość pojemnika przed wtórną kolonizacją mikroorganizmami z otoczenia. Pod‑
czas dozowania kremu nie następuje zasysanie powietrza i zanieczyszczeń mikrobiologicznych 
do wnętrza pojemnika.

•	 Krem w pojemniku pozostaje czysty mikrobiologicznie przez cały okres użytkowania.

•	 Sterisol Skin Cream nie zawiera substancji konserwujących, bakteriostatycznych i barwników, dzięki czemu jest bez‑
pieczny dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii.

•	 Zawiera emolienty – substancje, które szczelnie pokrywają powierzchnię skóry i chronią ją nadmierną utratą wody 
i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Emolienty zawarte w Sterisol Skin Cream uzupełniają naturalne substancje 
lipidowe skóry wymyte przez mydło, środki czystości, alkoholowe środki dezynfekcyjne. Stosując Sterisol Cream skóra 
odzyskuje dobrą kondycję, staje się nawilżona, gładka i elastyczna. 

•	 Ekonomiczny w użytkowaniu dzięki wysokiej wydajności i kontrolowanemu dozowaniu za pomocą szczelnej zastawki 
dozującej (wydajność ok. 700 porcji).

•	 Zużyte	opakowanie	–	worek	z PE/PETP	nie	zawiera	pozostałości	kremu	oraz	cechuje	się	niską	masą	i objętością	odpadu.
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Zastawka zapobiegająca  
zasysaniu powietrza


