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BBraun Softa-Man - dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna
rąk - 500ml*
 

Cena: 34,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 500ml

Producent BBraun

Produkt leczniczy Forma transportu - POLTRAF

Opis produktu
 

Produkt dost?pny w ofercie apteki, a zamówienie towaru mo?liwe na zasadach
przedp?aty na konto z odbiorem w?asnym lub za po?rednictwem apteki internetowej
aptekadlapacjenta.pl. Podmiot leczniczy nie mo?e nabywa? produktów leczniczych
drog? wysy?kow?.

Pojemność: 500ml

 

Właściwości

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- Gotowy do użycia alkoholowy roztwór do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

- Wykazuje działanie bakteriobójcze, w tym MRSA, mycobacteria, grzybobójcze, wirusobójcze (HBV / HIV / HCV, Herpes Simplex,
Vaccinia, Rota, Noro, Adeno)

- Zawiera wysokiej jakości substancje pielęgnujące i nawilżające (dekspantenol, alantoina oraz bisabolol

- Przetestowany dermatologicznie

- Substancje czynne: 45 g etanolu (100%) oraz 18 g 1-propanolu na 100 ml roztworu

- produkt leczniczy

 

 

Zalety

- Komponenty sprzyjają regeneracji kwaśnej powłoki ochronnej skóry oraz jej nawodnieniu

- Niskie ryzyko reakcji alergicznych

- Czas stosowania:

30 sekund dla higienicznej dezynfekcji rąk

120 sekund dla chirurgicznej dezynfekcji rąk

 

 

Charakterystyka

Softa-Man® jest gotowym do użycia środkiem do dezynfekcji rąk o wyjątkowo delikatnym działaniu na skórę i uznanych właściwościach
hypoalergicznych. Kombinacja etanolu gwarantującego wysoką efektywność wirusobójczą oraz 1-propanolu o silnym działaniu bakterio-
i grzybobójczym, zapewnia pełne spektrum działania oraz zniszczenie rezydentnej i przejściowej flory bakteryjnej. Szybkie działanie oraz
efekt penetrujący zastosowanej mieszaniny alkoholi gwarantują najwyższą jakość dezynfekcji skóry rąk i przedramion. Ze względu na
wyjątkowo wysoką skuteczność przeciwko wieloopornym stafylokokom, Softa-Man® jest szczególnie rekomendowany w profilaktyce
MRSA. Wysokiej jakości substancje pielęgnujące skórę, jak pantenol (prowitamina B5), bisabolol (przeciwzapalny związek zawarty w
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rumianku) i alantoina, zapewniają długotrwałą ochronę i regenerację skóry rąk.

 

Softa-Man® reprezentuje linię produktów B/Braun przeznaczoną do całościowej skutecznej pielęgnacji, ochrony, mycia i dezynfekcji rąk.
Obok Softa-Man® są to: emulsja pielęgnująca Trixo-lind® i emulsja myjąca Softaskin®. Linia ta szczególnie rekomendowana jest dla
osób o skórze wrażliwej, wysuszonej, popękanej oraz dla osób, u których występują reakcje alergiczne skóry. Długookresowe stosowanie
tej linii kosmetyczno-dezynfekcyjnej gwarantuje najwyższą skuteczność procesu dezynfekcji rąk z użyciem preparatu Softa-Man®.
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