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Soft Care MED
Βακτηριοστατικü  gel χεριþν

ΠεριγραφÞ
Το Soft Care MED είναι ένα gel µε αλκοόλη, σχεδιασµένο για την απολύµανση
των χεριών.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για εφαρµογή σε κέντρα υγείας, νοσοκοµεία και
χώρους επεξεργασίας τροφίµων.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ
 Το Soft Care MED είναι ένα βακτηριοστατικό για το δέρµα βασισµένο σε µίγµα
ισοπροπυλικής αλκοόλης και n-προπανόλης, πολυµερών πηκτικών ουσιών και
υγροσκοπικών ουσιών. Το µίγµα αυτό των αλκοολών είναι ένα ιδιαίτερα
αποτελεσµατικό απολυµαντικό, εξαιρετικά δραστικό ενάντια στους
µικροοργανισµούς που βρίσκονται ή µεταφέρονται στο δέρµα, όπως τα
βακτήρια, οι µύκητες και οι ιοί. Το προϊόν περιέχει πηκτικές ουσίες οι οποίες
αυξάνουν το ιξώδες του, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται µεγαλύτερος χρόνος
επαφής προϊόντος-δέρµατος και κατά συνέπεια καλύτερη απόδοση. Επιπλέον,
περιέχει ενυδατικές ουσίες που προσφέρουν φροντίδα στο δέρµα.
 Το Soft Care MED είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για υγιεινή και χειρουργική
απολύµανση των χεριών. Το προϊόν δεν περιέχει άρωµα, περιορίζοντας τον
κίνδυνο µόλυνσης των τροφίµων και καθιστώντας το κατάλληλο για χρήση σε
χώρους επεξεργασίας τροφίµων.

ΠλεονεκτÞìατα

• Περιέχει µίγµα ισοπροπυλικής αλκοόλης και n-προπανόλης, το οποίο
είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικό βακτηριοστατικό

• Κατάλληλο για υγιεινή και χειρουργική απολύµανση των χεριών
• Χωρίς άρωµα (κατάλληλο για χρήση σε χώρους επεξεργασίας

τροφίµων)
• Περιέχει ενυδατικές ουσίες οι οποίες προστατεύουν το δέρµα από τους

ερεθισµούς και την ξηρότητα

Οδηγßεò χρÞσηò
Καθαρίστε πολύ καλά µε κατάλληλο ήπιο καθαριστικό χεριών και στεγνώστε τα
χέρια, πριν τη χρήση του Soft Care MED.
Υγιεινή απολύµανση χεριών
Εφαρµόστε 3 mL (2 µε 3 δόσεις από το dispenser) του Soft Care MED σε
στεγνά χέρια και κάντε επιµελώς µασάζ στο δέρµα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή
στις άκρες των δακτύλων, στα νύχια και ανάµεσα στα δάκτυλα. Μετά από 30
sec οι αλκοόλες του Soft Care MED εξατµίζονται αφήνοντας το δέρµα στεγνό,
απαλό και λείο.

Χειρουργική απολύµανση χεριών
Εφαρµόστε 5 mL (4 δόσεις από το dispenser) του Soft Care MED σε στεγνά
χέρια και µπράτσα και κάντε επιµελώς µασάζ στο δέρµα όπως περιγράφηκε
παραπάνω. Μόλις στεγνώσει, επαναλάβετε τη διαδικασία άλλη µια φορά.
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ΤεχνικÝò πληροφορßεò

Εµφάνιση: ∆ιαυγές άχρωµο gel
Σχετική Πυκνότητα [20 ºC]: 0.869
Ιξώδες [mPa.s, 25 ºC]: 850
Τιµή pH [αδιάλυτου προϊόντος]: 7.0

Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαµβάνονται
ως προδιαγραφές του προϊόντος.

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Το προϊόν πρέπει να διατηρείται µακριά από ακραίες θερµοκρασίες (θερµοκρασία > - 5ºC και < 30ºC).
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας του.

Εγκρßσειò
Το Soft Care MED έχει ελεγχθεί από το Ινστιτούτο NATEC (Γερµανία) και έχει εγκριθεί ως προϊόν υγιεινής και
χειρουργικής απολύµανσης χεριών µε βάση τα κριτήρια της DGHM (αναφορά: χειρουργική απολύµανση χεριών,
σηµείωση µε ηµεροµηνία 27 Φεβρουαρίου του 1998, υγιεινή απολύµανση χεριών, σηµείωση µε ηµεροµηνία 16
Μαρτίου του 1998).
Επιπλέον, το Soft Care MED έχει ελεγχθεί από το Ινστιτούτο Ιατρικής Μικροβιολογίας και Υγιεινής του Ιατρικού
Πανεπιστηµίου Lubeck.
Το προϊόν αποδείχθηκε ότι εναρµονίζεται µε τις απαιτήσεις της DGHM σχετικά µε την υγιεινή απολύµανση των
χεριών και πληρεί τις προδιαγραφές για την αποτελεσµατική χειρουργική απολύµανση των χεριών µε βάση τα
κριτήρια EN 12791 (αναφορά: υγιεινή απολύµανση χεριών, σηµείωση µε ηµεροµηνία 21 Απριλίου του 1998?
χειρουργική απολύµανση χεριών, σηµείωση µε ηµεροµηνία 27 Ιουλίου του 1998).
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disinfection using rotavirus. Journal of Hospital Infection (1993), 24, 201 � 210. Unilever Research Laboratory,
Colworth House, UK and Hospital Infection Research Laboratory, Birmingham, UK.
Οι συγγραφείς χρησιµοποιούν µια τυπική διαδικασία ελέγχου κατά την οποία οι άκρες των δακτύλων
εµβολιάζονται µε τον ιό rotavirus από βοδινό. Υπολογίστηκε το ποσοστό του ιού που ανακτάται µετά την
απολύµανση των τεχνητά µολυσµένων χεριών µε διάφορα απολυµαντικά καθαριστικά, αλκοολικά διαλύµατα και
συνδυασµούς αλκοολών, συµπεριλαµβανοµένου και του Soft Care MED. Η πιο αποτελεσµατική µέθοδος
αποµάκρυνσης του ιού από τις άκρες των δακτύλων αποδείχθηκε ότι είναι η χρήση αλκοολικών διαλυµάτων ή
προϊόντων (Soft Care MED). Το σαπούνι µε νερό και τα απολυµαντικά καθαριστικά βρέθηκε ότι αποτελούν
λιγότερο αποτελεσµατικές µεθόδους αποµάκρυνσης ιών από µολυσµένα χέρια.
Στην έρευνα αυτή το Soft Care MED βρέθηκε ότι είναι ιδιαίτερα δραστικό ενάντια στον ιό rotavirus, παρέχοντας
εµπιστοσύνη για την αποτελεσµατικότητα του προϊόντος.
ΕΝ14476 (ιοκτόνος δραστικότητα):πέρασε το τεστ αδιάλυτο, σε βρώµικες συνθήκες και χρόνο επαφής 30sec.

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Συσκευασία
7510040 6x0.5L


