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Właściwości

 

Soft Care  ™ Dove Cream Wash
Kremowe mydło z kwasem mlekowym do higienicznego 
i chirurgicznego mycia rąk w systemie zamkniętym.

Soft  Care Dove Cream Wash łączy w sobie cechy mydła i kremu 
pielęgnacyjno-ochronnego do rąk. Polecany jest do stosowania wszędzie 
tam, gdzie należy często myć ręce oraz gdzie są wymagane wysokie 
standardy higieniczne w celu zapobiegania zakażeniom krzyżowym. 

Udowodnione w testach - opakowanie do ostatniej dozy bez 
zawartości powietrza!

Specjalnie opracowana formuła, aby uzyskać łagodne, a jednocześnie 
skuteczne w działaniu mydło przeznaczone do częstego stosowania.

 Mieszanina anionowych i amfoterycznych związków powierzchniowo 
czynnych zapewnia wysoką skuteczność usuwania wszelkich 
zabrudzeń.

 Kwasy mlekowy i aminowy gwarantują łagodność dla skóry, 
zapobiegając wysuszaniu i podrażnieniom, stymuluje produkcję 
ceramidów w skórze, dzięki  czemu wpływa na uszczelnienie bariery
lipidowej naskórka, zmniejsza utratę wody ze skóry (obniża TEWL -
przeznaskórkową utratę wody) i sprzyja lepszemu nawilżeniu skóry,
która staje się bardziej elastyczna i miękka.

 Związki nawilżające dają poczucie naturalnej miękkości i elastyczności
skóry.

 Doskonale tolerowany przez skórę rąk, co zostało potwierdzone w
licznych praktycznych testach dermatologicznych.

 Przebadany pod względem bezpieczeństwa stosowania oraz 
toksykologii i dopuszczony przez cefty�kowane laboratorium.

 

 Produkty z linii Soft Care Line są produkowane w jednorazowych
saszetkach, które są czyste mikrobiologicznie. Hermetyczne zamknięcie 
saszetki oraz specjalna zastawka, dodatkowo uniemożliwiają wtórną 
kontaminację, dzięki czemu produkt pozostaje sterylny przez cały okres
użytkowania.

 Kompatybilny z wszystkimi produktami do dezynfekcji rąk oraz
pielęgnującymi z linii Soft Care.
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Soft Care TM  Dove Cream Wash

Obszar zastosowania 

Wszystkie obszary ryzyka w placówkach medycznych w 
szczególności: bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, 
gabinety stomatologiczne, przychodnie oraz wszędzie 
tam, gdzie wymagana jest mycie rąk. 

Sposób użycia 
  
Higieniczne mycie rąk  

 
 wycisnąć jedną porcję mydła z dozownika na ręce; 
 zwilżyć ręce delikatnie wodą i rozprowadzić mydło po 

 myć ręce dokładnie przez minimum 30-60 sekund; 

 spłukać ręce wodą i osuszyć jednorazowym ręcznikiem. 

Chirurgiczne mycie rąk  
 

 wycisnąć dwie porcje mydła z dozownika na ręce; 
 zwilżyć ręce delikatnie wodą i rozprowadzić mydło po 

 myć dokładnie ręce i przedramiona przez minimum 2  
minuty;  

 spłukać ręce wodą i osuszyć jednorazowym ręcznikiem 
papierowym lub jałową serwetą tekstylną; 

 
Skład chemiczny 

Mieszanina anionowych i amfoterycznych związków 
powierzchniowo czynnych, kwas mlekowy, kwas 
aminowy. 

 

 

 

Właściwości 

Wygląd:   gęsty, opalizujący, biały płyn. 
pH (koncentrat):  5.0 
Gęstość (20oC):  1.04 g/cm3. 
 

Opakowania handlowe 

SKU 6961200 saszetka 800 ml x 6szt. 
 
Wyposażenie uzupełniające 
 
• Dozownik Soft Care Line bez ramienia SKU 7514295 
• Dozownik Soft Care Line z ramieniem SKU G72438 
 

 
Krajowy System Informowania o Kosmetykach 
Wprowadzonych do Obrotu RK/218687/2008 
 

Data ważności 
2 lata od daty produkcji (na opakowaniu). 
 
 
UWAGA: Dokładny sposób użycia preparatu, 
dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz 
przedstawiciel handlowy. 
 

 


