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EMULSJA DO PIELĘGNACYJNEGO MYCIA RĄK O ZNISZCZONEJ I WRAŻLIWEJ SKÓRZE

Softaskin skład:
Woda, Laurylosiarczan Sodu, Kokamidopropylobetaina, PEG-7 Gliceryl Cocoate, PEG-120 
Methyl Glucose Dioleate, Mleczan Sodu, Chlorek Sodu, Benzoesan Sodu.
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OBSZAR ZASTOSOWANIA

Preparat przeznaczony do częstego mycia rąk  w szczególności w 
obszarze medycznym i innych placówkach, gdzie wymagana jest 
profesjonalna higiena rąk, tj:

■	 szpitale, przychodnie

■	 sanatoria, placówki opieki długoterminowej (DPS, ZOL, ZPO,  
hospicja)

■	 gabinety stomatologiczne

■	 gabinety weterynaryjne

■	 gabinety fryzjerskie i kosmetyczne, salony tatuażu

PRZEZNACZENIE
■	 Do mycia przed chirurgiczną i higieniczną dezynfekcją rąk
■	 Do mycia i kąpieli pacjentów, również przed operacją
■	 Do mycia i kąpieli dzieci oraz niemowląt
■	 Do mycia pacjentów nietrzymających mocz i stolec

Dostępne opakowania Numer katalogowy

Butelka 500ml 180214

Butelka 1000ml 180217

Kanister 5L 180221

Butelka 500ml (airless) 180220

Butelka 1000ml (airless) 180218

Dozownik do systemu airless 3908480

WŁAŚCIWOŚCI 

Delikatna, świetnie tolerowana emulsja do mycia rąk i ciała, prze-
ciwdziałająca wysuszeniom i podrażnieniom skóry w skutek czę-
stego kontaktu z wodą i środkami dezynfekcyjnymi

■	 Neutralne dla skóry pH 5,5

■	 Nie zawiera związków alkalicznych, ftalanów, parabenów, mydła 
i barwników

■	 Przyjemny zapach

■	 Hipoalergiczny

■	 Zawiera substancje powierzchniowo czynne, specjalistyczne 
emolienty, betainę

■	 Przetestowany dermatologicznie 

SPOSÓB UŻYCIA 

Mycie rąk:

3 ml środka Softaskin rozprowadzić na powierzchni rąk z niewiel-
ką ilością wody, po dokładnym namydleniu spłukać wodą.

Mycie pacjentów i kąpiel pod prysznicem:

na nawilżoną gąbkę lub myjkę nanieść 3-5 ml preparatu Softaskin 
i obmyć nią ciało, następnie spłukać bieżącą wodą.

Kąpiel w wannie:

odmierzyć około 20 ml emulsji Softaskin i wymieszać z bieżącą 
wodą.


