
STERISOL LIQUID SOAP 
ULTRA MILD 

SYSTEM ZAMKNIĘTY STERISOL
Czyste mikrobiologicznie, 
specjalistyczne mydło w po-
staci emulsji do higienicznego 
i chirurgicznego mycia rąk.
W hermetycznych jedno-
razowych opakowaniach 
z unikalnym, zintegrowanym, 
bezpiecznym systemem 
dozowania – „SYSTEM  
ZAMKNIĘTY STERISOL”

Idealne dla osób, które z przy-
czyn zawodowych muszą 
często myć ręce.
Skutecznie zapobiega szerze-
niu się zakażeń krzyżowych.

•	 Bezpieczne	mikrobiologicznie.

•	 Doskonałe	właściwości	myjące.

•	 Przebadane	zgodnie		
z	normą	EN	1499.	

•	 Bez	barwników	i konserwantów.

•	 Naturalne	dla	skóry	pH	5,5

•	 Nie	wywołuje	podrażnień	i alergii.

•	 Delikatne	dla	skóry.

•	 Ekonomiczne	w użyciu	–	wysoka	
wydajność.

•	 Niska	masa	odpadów		
opakowaniowych.

naturalne pH 5,5



STERISOL LIQUID SOAP ULTRA MILD
Czyste mikrobiologicznie, specjalistyczne mydło w postaci emulsji do higienicznego 
i chirurgicznego mycia rąk. W hermetycznych jednorazowych opakowaniach z unikal-
nym zintegrowanym bezpiecznym systemem dozowania – „SYSTEM ZAMKNIĘTY 
STERISOL”. Idealne dla osób, które z przyczyn zawodowych muszą często myć ręce. 
Skutecznie zapobiega szerzeniu się zakażeń krzyżowych.

OBSZARY STOSOWANIA
Idealne do zastosowania 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.

OPAKOWANIA 
•	 Sterisol Soap Ultra Mild 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 
Higieniczne mycie rąk
Na zwilżoną skórę rąk nanieść minimum jedną dozę mydła, dokładnie rozprowadzić po skórze. Ręce myć dokładnie, nie 
krócej niż 30 sek. Następnie ręce spłukać czystą wodą i osuszyć czystym jednorazowym ręcznikiem.

Chirurgiczne mycie rąk
Na zwilżoną skórę rąk nanieść minimum dwie dozy mydła, dokładnie rozprowadzić po skórze rąk i przedramion aż 
do łokci. Ręce myć dokładnie, nie krócej niż 2 min. Następnie ręce spłukać czystą wodą i osuszyć czystym jednorazo‑
wym ręcznikiem.

SKŁAD wg INCI 
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Laureth Sulfate, PEG‑200 Hydrogenated Glyceryl 
Palmitate, Laureth‑3, Citric Acid

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/28073/2010

CECHY PRODUKTU:
•	 Sterisol Soap Ultra Mild to mydło gwarantujące najwyższe standardy higieniczne i jakościowe.

•	 Sterisol Soap Ultra Mild produkowane jest w aseptycznych warunkach z najwyższej jakości i czystości mikrobiologicz‑
nej składników.

•	 Warunki produkcji i konfekcjonowania produktu spełniają wysokie standardy GMP. 

•	 Sterisol	Liquid	Soap	Ultra	Mild	jest	przebadane	zgodnie	z	normą	EN	1499.	

•	 Mydło	konfekcjonowane	jest	w jednorazowy	worek	PE/PETP	z zastawką	dozującą	zabezpie‑
czoną przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Worki z mydłem dostosowane są do este‑
tycznych i łatwych w obsłudze oraz do utrzymania w czystości dozowników ściennych.

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

•	 Mydło w pojemniku pozostaje czyste mikrobiologicznie przez cały okres użytkowania.

•	 Sterisol Soap Ultra Mild nie zawiera substancji konserwujących, bakteriostatycznych i barwników, dzięki czemu jest 
bezpieczne dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii, co daje możliwość stosowanie tego mydła do pielęgnacji nowo‑
rodków. 

•	 Dzięki	pH	5,5	mydło	Sterisol	Soap	Ultra	Mild	utrzymuje	naturalny	odczyn	skóry.

•	 Mydło doskonale myje, dobrze się pieni i łatwo spłukuje.

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

•	 Zużyte	opakowanie	–	worek	z PE/PETP	nie	zawiera	pozostałości	mydła	oraz	cechuje	się	niską	masą	i objętością	odpadu.

Zastawka zapobiegająca  
zasysaniu powietrza
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