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Alkalmazási szakterületek:

Higiéniai és sebészeti kézfertőtlenítéshez az 
alábbi szakterületeken:
Klinika, orvosi gyakorlat, idősek otthona, 
ápolóotthon.
Mentőszolgálat és dialízis.
Laboratórium és járóbetegrendelés. 
Gyógyszeripar.
Házi betegápolás.

Összetétel:

100g Skinman® soft N tartalma:
70 g i-propilalkohol, 0,15 g benzalkóniumklorid

Kiszerelés:

500 ml adagoló palack    24 ×500 mlSMN 24

1 liter adagoló palack     12 ×1 liter SMN 12

Fali adagolók:

Dermados®-S
fali adagoló 500 ml-es
adagoló palackhoz 1 db GDN2N

Dermados ®-L
fali adagoló 1 literes
adagoló palackhoz 1 db GST1N

Eltartható:

Eredeti, ép, bontatlan csomagolsában 2 évig.

Tűzveszélyes.

Engedélyezési szám: 
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Figyelmeztetés:

Gyerekek elől elzárva tartandó!
Élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni!
Más fertőtlenítõszerrel keverni tilos!
Nyílt láng és gyújtóforrás közelében tárolni 
és alkalmazni tilos!
Skinman®  soft N-nel fertőtlenített kézzel 
elektromos készüléket csak akkor
üzemeltessünk, ha a fertőtlenítendõ oldat a 
bőr felületén megszáradt!

Tűzveszélyességi osztály:

Alkalmazása:

Mennyiség Behatási idő
pm 03lm 5Higiénés kézfertőtlenítés
crep 1lm5zehéséréle sátah dicuriv sé dicolukrebuT

5zohsádokasomeb itezsébeS × 5 ml 5×1 perc

A mi szolgáltatásunk:

Széles hatásspektrum: baktericid (MRSA),
fungicid, szelektív virucid (burkos vírusok,
polyoma SV40, rota), tuberkulocid. 

Optimizált összetétel a bőrvédelem 
szempontjából.

Remanens hatás.

Felhasználó előnyei:

Kíváló bőrvédõ hatás a pH -5,5nek 
köszönhetően.

Hosszantartó védelem több órán át.

Töményen, hígítás nélkül alkalmazandó!

A kéz gyakori tisztításával és fertőtlenítésével a bőr természetes védőrétege sérül, ezért a kézfertőtlenítő szerek kifejlesztése során nagy hangsúlyt 
fektetünk termékeink bőrre gyakorolt hatására. A termék tulajdonságainak, amennyire csak lehetséges, kevéssé szabad hatniuk a bőrbarrier 
működésére, a bőr jó fiziológiás állapota csak így tartható meg. Ellenkező esetben a bőr kiszárad, súlyos esetben klinikai tünetek is megjelennek. 
A Skinman soft N használata bőrkímélő kétfertőtlenítést és egyben kézvédelmet is biztosít. Az optimálisan együttható bőrvédő összetevők 
megakadályozzák a bőr kiszáradását, így különösen alkalmas érzékeny bőrű egyének kézfertőtlenítésére.

Higiénés kézfertőtlenítés:       

Sebészeti kézfertőtlenítés:

Legalább 5 ml hígítatlan Skinman soft N oldatot juttatunk
a tenyérre, melyet a kézen alaposan eldörzsölünk. 
Behatási idõ 30 másodperc. A tuberkolocid és virucid 
hatás eléréséhez 60 másodpercen át dörzsöljük 
az oldatot a száraz kézbe.

Az előzőleg szappannal megtisztított, megszárított
kezekre (pl.: Manisoft, Manivash, Seraman sensitív,
Seraman sensitív hab) adagolóból 5 ml Skinman soft N-t
juttatunk, melyet a kézen és az alkaron alaposan 
eldörzsölünk 1 percig. Ezt a műveletet még négyszer 
megismételjük.

Biztonságos kézfertőtlenítés minden
területen.




