
ChroniąCy skórę płyn  
do ChirurgiCznego
i higieniCznego myCia dłoni

manisoft®

Ręce i skóRa

manisoft® jest niewysuszającym skóry,  
niealkalicznym środkiem do chirurgicznego
i higienicznego mycia rąk.  
stanowi kombinację przyjaznych dla skóry, 
łagodnych i aktywnie myjących substancji 
syntetycznych.

 doskonałe właściwości myjące
 na bazie syntetycznych składników
 nie wysusza skóry (ph 5,0)



Ręce i skóRa
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Zastosowanie 
W szpitalach, gabinetach lekarskich, domach 
opieki społecznej, dla lekarzy, pielęgniarek  
i pacjentów, dla osób o wrażliwej skórze.

manisoft jest łagodnie działającym,  
nie zawierającym mydła preparatem myjącym. 
Chroni i pielęgnuje skórę (ph 5,0) zachowując jej 
naturalny lekko kwaśny odczyn.

Właściwości korzyści

połączenie szczególnie dobrze
tolerownych przez skórę związków
powierzchniowo-czynnych

myje nie niszcząc skóry.
Także przy częstym myciu skóra pozostaje
gładka i delikatna

dodatek substancji nawilżającej pielęgnuje skórę i chroni ją przed wysychaniem

odczyn kwaśny ph 5,0 zachowuje naturalny, lekko kwaśny odczyn skóry, 
także w przypadku częstego stosowania sprawia, 
że skóra jest przyjemna, miękka i delikatna

starannie dobrane substancje zapachowe przyjemny zapach, znikoma możliwość
działania alergizującego

preparat syntetyczny, przebadany
dermatologicznie

doskonała tolerancja w powiązaniu ze
środkami firmy ecolab do dezynfekcji rąk
na bazie alkoholu

kompatybilny z preparatami do dezynfekcji rąk: 
spitaderm, skinman soft

Brak negatywnych interakcji

nie zawiera mydła szczególnie starannie dobrana receptura.
emulsji można używać w przypadkach  
nietolerancji lub reakcji alergicznych skóry  
na produkty na bazie mydła

szybko działające substancje aktywne,
wyważony skład chemiczny

Środek oszczędny w użyciu
doskonałe właściwości myjące – pozwala 
usunąć pozostałości po maściach

produkt zgłoszony do krajowego
systemu informowania o kosmetykach
- nr w rejestrze rk/91081/2003

potwierdzone bezpieczeństwo
użytkowania

skład wg iNci
aqua, sodium Laureth sulfate, Lauryl
glucoside, peg-7 glyceryl Cocoate,
ammonium sulfate, Cocamidopropyl
Betaine, Laureth-2, propylene glycol,
peg-55 propylene glycol oleate, Citric acid,
sodium Benzoate, parfum, Ci 42051.

Obszar zastosowań

do łagodnego mycia 
rąk przed chirurgiczną 
i po higienicznej 
dezynfekcji rąk.
nadaje się do mycia 
skóry narażonej na 
wysuszanie poprzez 
konieczność częstego 
mycia np. bloki
operacyjne, oddziały
intensywnej opieki, 
gabinety lekarskie, 
stomatologiczne,
kosmetyczne  
i fryzjerskie

manisoft nalać na 
dłonie, rozprowadzić  
i następnie spłukać

preparat doskonale 
nadaje się do mycia 
ciała i kąpieli pod 
prysznicem

W przypadku mycia 
ciała nalać manisoft 
na wilgotną gąbkę lub
rękawicę do kąpieli.
W razie kąpieli  
w wannie, wlać
manisoft przed lub
po nalaniu wody

Opakowania

Jednostkowe Handlowe symbol

Butelka 500 ml 24 szt. 303915

kanister 6 l 1 szt. 301667

W celu łatwego i higienicznego dozowania
zalecamy stosowanie dozowników:

dermados z wkładem teflonowym GsN 2N
dermados z wkładem plastikowym GsN 2NP


