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Soft Care Med
Дезінфікуючий засіб (антисептик для шкіри)
Опис
Soft Care MED - дезінфікуючий засіб для рук на спиртовій основі. Засіб може 
застосовуватися на різних громадських об'єктах, включаючи підприємства харчової 
промисловості, медичних установах, а також для хірургічної дезінфекції.

Основні характеристики
Засіб Soft Care MED є дезінфікуючий засіб для рук, що містить суміш ізопропілового спирту і 
н-пропанолу, що дозволяє ефективно знищувати різні мікроорганізми, які потрапляють на 
шкіру рук: бактерії, грибки і віруси. Засіб Soft Care MED містить загусник, що забезпечує 
підвищену в'язкість. Гелеобразний склад засобу дозволяє довше залишатися на шкірі, що 
забезпечує більшу ефективність. Засіб Soft Care MED містить зволожуючі компоненти, що 
забезпечують тривалий догляд за шкірою рук.

Переваги
• Високоефективний дезінфікуючий засіб на основі суміші ізопропілового спирту і
н-пропанолу
• Підходить для дезінфекції рук в гігієнічних і хірургічних цілях
• Без аромату, може застосовуватися на харчових підприємствах
• Містить зволожуючі компоненти, що запобігають роздратуванню і сухості шкіри рук.

Рекомендації щодо застосування
Нанести 1-3 мл засобу Soft Care MED на суху чисту шкіру рук і втирати до висихання, але не 
менше 30 секунд, приділяючи особливу увагу кінчикам пальців, нігтям і міжпальцевим 
ділянкам. Для профілактики туберкульозу на кисті рук тричі наносять по 3 мл засобу, 
загальний час обробки не менше трьох хвилин.

Фізико-хімічні властивості
Зовнішній вигляд  напівпрозора рідина без кольору 
Відносна щільність  0.85
Значення є стандартними і не замінюють специфікацію.

Інформація з безпеки
Зберігати в закритій заводській упаковці далеко від високих температур (мінімально 0 ° C / 
максимально 30 ° C). Більш детальна інформація із використання та утилізації цього засобу
 міститься в паспорті безпеки.

Сфера застосування
Для застосування на об'єктах житлово-комунального господарства, підприємствах 
громадського харчування і харчової промисловості, харчових виробництвах, в торгівлі, 
ресторанах, столових, об'єктах соціального забезпечення, в готелях, офісах, освітніх установах 
(включаючи шкільні та дошкільні), ЛПУ, відповідно до рекомендацій виробника.


