ETANOLBASERAT HANDDESINFEKTIONSMEDEL

SOFTA-MAN® RUB
Softa-Man® Rub är ett etanolbaserat
handdesinfektionsmedel
som används för att avdöda
sjukdomsalstrande mikroorganismer.
Softa-Man® Rub är effektiv mot
bakterier, svampar och olika typer av
virus, både höljeförsedda (t ex HBV,
HCV, HIV) och icke höljeförsedda
(t ex Noro- och Adenovirus).
Lämpliga användningsområden är
bl a inom hälso- och sjukvård,
veterinärkliniker, livsmedelshantering och barnomsorg.

SOFTA-MAN® RUB
Hur använder jag Softa-Man® Rub?
Om du är synligt smutsig om händerna, tvätta dem
med tvål och vatten. Se till att händerna är rena och
torra. Gnid in en tillräcklig mängd lösning, minst
3 ml (ett pumptryck är cirka 2 ml), och se till att
huden är fuktig under hela verkningstiden som är 30
sekunder. Var uppmärksam på att vara extra omsorgsfull med fingertoppar och tumgrepp. Fortsätt
gnid händerna mot varandra tills de är helt torra.

Miljö
B. Braun Medical tillverkar alla sina produkter
miljövänligt. Detta innebär bland annat att
förpackningen är återvinningsbar som hårdplast då
den är tom, efter att metallfjädern som sitter inne
i pumpen avlägsnats. Avlägsna fjädern genom att
bryta av pumpen. Vid förbränning avges inga
skadliga ämnen. Innehållet i flaskan är farligt avfall.
Flaskan med kvarvarande rester skall hanteras som
farligt avfall.

Vad innehåller Softa-Man® Rub?
Softa-Man® Rub innehåller cirka 80 procent
denaturerad etanol. För att huden inte ska torka ut
innehåller Softa-Man® Rub glycerol som återfuktingsmedel. Produkten uppfyller europeiska normer
för desinfektionsmedel EN1500, EN13727
(bakteriecidal), EN13624 (jästicidal), EN14348
Mykobakteriecidal och EN14476 (Adeno-, Norovirus).
Hur förvarar jag Softa-Man® Rub?
Produkten ska förvaras i rumstemperatur och i
originalflaskan som den levererats i. Softa-Man®
Rub är brukbar i enlighet med datummärkningen på
flaskan.
Beställningsinformation
Artikelnr

Volym (ml)

Antal per avdfp

Flaska med snäpplock

19321

100

20 styck

Flaska inklusive pump

19322

600

20 styck
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