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BBraun Softasept N alkoholowy środek do dezynfekcji skóry
(bezbarwny) - 250ml*
 

Cena: 24,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 250ml

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: 250ml - ze spryskiwaczem (bezbarwny)

 

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 dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi, przed wkłuciami i punkcjami żylnymi.

- Aktywny przeciwko bakteriom, w tym MRSA, mycobacteria, grzybom

- Wirusobójczy (HBV / HIV / HCV, Vaccinia, Rota, Polio)

- Dobrze tolerowany przez skórę

 

 

Substancje czynne:

74,1 g etanolu (100%)

10 g 2-propanolu na 100 g roztworu

 

 

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

- produkt leczniczy

 

 

Zalety

- Doskonała długo- i krótkookresowa skuteczność do 24 godzin

- Dobre wnikanie w skórę

- Szybkie działanie w czasie 15 sek.

- Natychmiastowe wysychanie

- Nie traci aktywności w obecności białka, surowicy i krwi

- Przebadany dermatologicznie

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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- do użycia na oddziałach noworodkowych

 

 

Charakterystyka

Softasept® N jest szybko działającym, gotowym do użycia środkiem dezynfekcyjnym opartym na alkoholu znajdującym zastosowanie
do przedoperacyjnej dezynfekcji skóry. Główną cechą preparatu jest jego wyjątkowo szybkie działanie połączone z dobrą penetracją
głębszych warstw skóry i związanym z tym efektem przedłużonym (do 3 godz.). Softasept® N wykazuje szerokie spektrum aktywności
biobójczej.

 

 

Wskazania do stosowania:

• Przedoperacyjna dezynfekcja skóry

• Dezynfekcja skóry przed:

- biopsjami,

- punkcjami,

- pobieraniem krwi,

- zastrzykami,

- cewnikowaniem,

- zdejmowaniem szwów chirurgicznych,

- zaopatrywaniem ran itp.

• Higieniczna dezynfekcja rąk

 

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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