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Soft Care Sensisept 
Preparat do higienicznego mycia rąk

Opis
Soft Care Sensisept H34 jest łagodnym, a zarazem skutecznym preparatem do 
higienicznego mycia rąk. Przeznaczony do stosowania w obiektach służby zdrowia, 
gastronomii i przemyśle spożywczym. Produkt posiada właściwości bakteriobójcze.
Ten unikalny produkt łączy w sobie delikatność kosmetyków z wysoką efektywno-
ścią dezynfektanta. Chlorheksydyna, aktywny mikrobiologicznie składnik, zapewnia 
doskonałą dezynfekcję oraz przedłużone działanie, co gwarantuje bardzo wysoki 
poziom higieny i bezpieczeństwo mikrobiologiczne. 
Preparat nie zawiera związków zapachowych (nie powoduje przenoszenia zapa-
chów na żywność) ani barwników, co sprawia iż jest on polecany dla zakładów 
przemysłu spożywczego i gastronomii, gdzie niezbędne jest częste mycie rąk.

Cechy
•    zawiera chlorheksydynę, jako składnik dezynfekujący;
•    doskonałe właściwości myjące;
•    chloroheksydyna zapewnia efekt przedłużonego działania, dłuższy czas akty-
      wności, a także obniża ryzyko powtórnego zakażenia rąk;
•    zawiera substancje nawilżające i odżywcze, które zapewniają skórze właściwą
     ochronę (zapobiegają podrażnieniom i wysuszaniu);
•    delikatny dla skóry rąk, odpowiedni do częstego mycia rąk;
•    nie zawiera związków zapachowych ani barwników – nie ma ryzyka skażenia 
     żywności;
•    jednorazowe, higieniczne opakowania - wkłady do dyspensorów Soft Care 
     dozujące porcję środka;
•    kompatybilny z linią produktów Soft Care w 800 ml saszetkach;

Właściwości
Postać:    przejrzysta, bezbarwno ciecz
Gęstość w 20ºC:  ok. 1,04 g/cm³
pH (koncentrat, w 20ºC): ok. 8,0

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą 
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniach: saszetka 800 ml.

Na wilgotne ręce nanieść 2-3 porcje preparatu z dozownika, rozprowadzić po po-
wierzchni rąk do uzyskania obfitej piany i wcierać przez 30 sekund. Ręce spłukać
ciepłą wodą i osuszyć.
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Sposób użycia - c.d.
Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany 
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej
•    preparat Soft Care Sensisept H34 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2010 (działanie 
     bakteriobójcze wobec S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, E. hirae), stosowany w postaci nierozceńczonej, 
     w czasie 60 sekund, w temperaturze 20ºC, w warunkach czystych;

•    preparat Soft Care Sensisept H34 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13727:2009 (działanie 
     bakteriobójcze wobec S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, E. hirae) stosowany w postaci nierozceńczonej, w czasie 
     30 sekund, w temperaturze 20ºC, w warunkach czystych;

•    preparat Soft Care Sensisept H34 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1499 (higieniczne
     mycie rąk), w czasie oddziaływania 30 sekund;

•    preparat Soft Care Sensisept H34 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2010 (działanie 
     bakteriobójcze wobec S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, E. hirae), stosowany w postaci nierozceńczonej, w czasie 
     5 minut, w temperaturze 20ºC, w warunkach czystych;

•    preparat Soft Care Sensisept H34 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2010 (działanie 
     bakteriobójcze wobec MRSA), stosowany w postaci nierozceńczonej, w czasie 5 minut, w temperaturze 20ºC, 
     w warunkach czystych;

•    preparat Soft Care Sensisept H34 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650 (działanie 
     grzybobójcze przeciw grzybom dorżdżopodobnym wobec C. albicans), w czasie 15 minut, w temperaturze 20ºC, 
     w warunkach czystych;

•    preparat Soft Care Sensisept H34 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 14476 (działanie 
      wirusobójcze wobec Bovine Viral Diarrhoe Virus), stosowany w czasie 30 sekund;

•    preparat Soft Care Sensisept H34 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 14476 (działanie 
      wirusobójcze wobec Mexican Influenza A virus (H1N1)), stosowany w czasie 30 sekund;

•    preparat Soft Care Sensisept H34 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 14476 (działanie 
      wirusobójcze wobec Avian Influenza A virus (H3N8)), stosowany w czasie 30 sekund;

•    preparat Soft Care Sensisept H34 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 14476 (działanie 
      wirusobójcze wobec Vaccinia virus szczep Elstree), stosowany w czasie 5 minut;

Atesty, pozwolenia, opinie
•    preparat Soft Care Sensisept H34 uzyskał pozwolenie URPL nr 4652/11 na obrót produktem biobójczym;

Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód grun-
towych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia 
najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji 
specjalistycznej firmie.
Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

 
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowa-
niach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich
temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
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Nr partii / data ważności
24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności i pierwsza pomoc
W przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza, a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc 
lekarską. Ogólnie preparat nie działa drażniąco na skórę. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się 
z lekarzem. Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą, w przypadku 
wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości 
wody. W przypadku wystąpienia dolegliwości, konsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Soft Care Sensisept 
H34, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami 
produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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