
Softa-Man® ViscoRub
Alkoholový viskózní roztok pro častou hygienickou a chirurgickou 
dezinfekci rukou

Plně virucidní účinek

Hydratuje Vaši pokožku

Hypoalergenní složení



Softa-Man® ViscoRub

Softa-Man® ViscoRub je jedním z nejmodernějších přípravků k okamžitému použití pro dezinfekci rukou kdykoliv a kdekoliv 
je to potřeba. Jako součást rutinní hygieny rukou, ať už pro hygienickou nebo chirurgickou dezinfekci, ale i tam, kde není 
k dispozici voda a mýdlo. Softa-Man® ViscoRub jedinečným způsobem spojuje vlastnosti alkoholového dezinfekčního prostředku 
s kosmetickými vlastnostmi, čímž se stává přípravkem první volby pro hygienu rukou. 

Vysoce kvalitní pěstící látky zanechávají pokožku hebkou a se svěžím pocitem. Příjemný při použití, s vynikající snášenlivostí pokožkou.

Softa-Man® ViscoRub

lahvička s aplikátorem 75 ml

lahvička 100 ml

láhev 500 ml pumpička

láhev 1000 ml pumpička

kanystr 5 l

Vlastnosti
 � Široké spektrum účinnosti: baktericidní, tuberkulocidní, 
fungicidní, plně virucidní účinek

 � Kapesní balení s aplikátorem
 � Obsahuje speciálně vybrané dermatologické přísady 
 � Hydratační a zvláčňující účinky
 � Dermatologicky testován
 � Bez obsahu parfémů a barviv
 � Snižuje riziko podráždění a senzibilizace

Návod k použití
Hygienická dezinfekce rukou
Minimálně 3 ml neředěného přípravku Softa-Man® ViscoRub 
naneste na suché ruce a důkladně vtírejte do zaschnutí. 
Ruce udržujte celé zvlhčené přípravkem minimálně 20 sec.

Chirurgická dezinfekce rukou
2-3 ml neředěného přípravku Softa-Man® ViscoRub naneste 
na suché ruce a předloktí a vtírejte. Proveďte stejný postup 
minimálně 3x. Dbejte na to, aby ruce a předloktí byly po celou 
doporučenou dobu vlhké. Poté nechte dokonale zaschnout.
Doporučujeme expozici dle EN 12791 pro chirurgickou 
dezinfekci rukou 90 s. 

Složení
100 ml přípravku obsahuje: ethanol 45 g, 1-propanol 18g
Obsahuje glycerin, Isopropylmyristát, Bisabolol a pomocné látky

Spektrum účinku / expozice

Účinnost Test. metoda Exp.

Hygienická dezinfekce rukou EN 1500 15 s

Chirurgická dezinfekce rukou EN 12791 90 s

Obalené viry, vč. HBV, HCV, HIV DVV/RKI* 15 s

BVDV (HCV) 15 s

Vacciniavirus 15 s

Viry chřipky typu A EN 14476/DVV/RKI* 15 s

Neobalené viry EN 14476 60 s

Norovirus (MNV) 15 s

Adenovirus 60 s

Poliovius 60 s

Rotavirus DVV/RKI* 15 s

*  DVV - Německá společnost pro kontrolu virových nemocí 
RKI - Institut Roberta Kocha (DE)
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Alkoholový viskózní roztok  
pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou


