
PreParat do higienicznego 
i chirurgicznego
odkażania rąk

Skinman® soft 
(60g + 0,15g + 0,1g)/100g płyn na skórę

Ręce i skóRa

spis treści ulotki:
co to jest lek Skinman soft i w jakim celu 1. 
się go stosuje
informacje ważne przed zastosowaniem 2. 
leku Skinman soft
Jak stosować lek Skinman soft3. 
Możliwe działania niepożądane4. 
Jak przechowywać lek Skinman soft5. 
inne informacje6. 

należy przeczytać uważnie całą ulotkę, po-
nieważ zawiera ona informacje ważne dla 
pacjenta/użytkownika.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby moż-
na było leczyć niektóre schorzenia bez po-
mocy lekarza. aby jednak uzyskać dobry 
wynik leczenia, należy stosować lek Skin-
man soft ostrożnie.

należy zachować tę ulotkę, aby można ją 
było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceu-
ty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa 
informacja.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, nale-
ży skontaktować się z lekarzem.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepo-
żądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy 
niepożądane nie wymienione w ulotce, nale-
ży powiadomić lekarza lub farmaceutę.

2.  iNFORMacJe WaŻNe  
PRZeD ZasTOsOWaNieM LekU 
skiNMaN sOFT

kiedy nie stosować leku skinman soft
Jeśli u użytkownika/pacjenta stwierdzono 
nadwrażliwość na substancje czynne lub 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Pro-
dukt nie może być stosowany do odkaża-
nia błon śluzowych, ani ran. nie stosować 
w bezpośredniej bliskości oczu ani na zra-
nioną lub wysuszoną skórę.

kiedy zachować szczególną ostrożność 
stosując lek skinman soft
Unikać kontaktu preparatu z oczami i bło-
nami śluzowymi. W razie przypadkowego 

Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

skinman soft jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udo-
wodnionej skuteczności bakteriobójczej, prątkobójczej, grzybobójczej i przeciw-
wirusowej. 
W leku zastosowano substancje czynne: izopropanol, chlorek benzalkoniowy, kwas 
undecylenowy wzajemnie uzupełniające swój zakres działania, zapewniając szero-
kie spektrum działania.
Produkt jest skuteczny przeciwko występującym na skórze rąk drobnoustrojom: 
bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy), grzybom i wirusom HBV, HiV, rotawirusom 
i wirusowi opryszczki.

kontaktu preparatu z oczami lub błonami 
śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością 
wody i zasięgnąć porady lekarza.
Łatwopalny. nie rozpylać w pobliżu płomie-
nia; punkt zapłonu (zgodnie z normą din 
51755) 22°c.
Przed włączeniem urządzeń elektrycznych 
odczekać do wyschnięcia preparatu; stoso-
wać ostrożnie na powierzchnie wrażliwe na 
działanie alkoholu.
należy przestrzegać zasad stosowania pre-
paratu oraz zasad bezpieczeństwa.
ostrożnie otwierać opakowanie i stosować 
lek Skinman soft.
Preparat należy przechowywać w oryginal-
nym opakowaniu w temperaturze nie wyż-
szej niż 25°C.

1. cO TO JesT Lek skiNMaN sOFT i W JakiM ceLU się GO sTOsUJe



ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Preparat Skinman soft używany zgodnie 
z przeznaczeniem może być stosowany 
podczas ciąży.
okres karmienia piersią
Brak danych klinicznych. Z tego względu kobie-
ty karmiące piersią nie powinny stosować leku.

Wpływ na zdolność kierowania pojazdów 
mechanicznych i obsługiwania urządzeń 
mechanicznych w ruchu
Skinman soft stosowany zgodnie z przezna-
czeniem nie ma wpływu na zdolność prowa-
dzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń 
mechanicznych w ruchu.

3. Jak sTOsOWaĆ Lek skiNMaN sOFT

W przypadku wątpliwości dotyczących sto-
sowania leku należy skontaktować się z le-
karzem.

sposób użycia:
Preparat tylko do użytku zewnętrznego.
roztwór gotowy do stosowania. 
Produkt należy stosować w stanie nieroz-
cieńczonym.

Higieniczne odkażanie rąk: 
3 ml produktu wcierać w dłonie przez 30 se-
kund.

chirurgiczne odkażanie rąk: 
5 ml produktu wcierać w dłonie przez 1½ 
minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie. 
dłonie podczas dezynfekowania muszą być 
ciągle wilgotne.

Działanie prątkobójcze:
3 ml produktu wcierać w dłonie przez ½ mi-
nuty, czynność powtórzyć dwukrotnie.

Przy skażeniu wirusem opryszczki:
Preparat wcierać w ręce przez 30 sekund, 
produkt musi dostatecznie pokrywać całe 
dłonie.

Przy skażeniu rotawirusami:
Preparat wcierać w ręce przez 1 minutę, 
produkt musi dostatecznie pokrywać całe 
dłonie.

inaktywacia wirusów HBV i HiV:
W ciągu 5 minut wcierać w dłonie nie mniej 
niż 2 x 5 ml preparatu.

Zastosowanie większej niż zalecana daw-
ki leku skinman soft
nie zgłoszono przypadku przedawkowania 
leku stosowanego na skórę. 
W razie przypadkowego spożycia: 
należy dokładnie wypłukać jamę ustną i za-
sięgnąć porady lekarza. 
Postępowanie w razie przypadkowego do-
stania się preparatu do oczu: 
niezwłocznie przemyć obficie oczy bieżącą 
wodą i zasięgnąć porady lekarza.

4. MOŻLiWe DZiaŁaNia NiePOŻĄDaNe

Chlorek benzalkoniowy może wywoływać 
podrażnienia skóry. Możliwe są również re-
akcje uczuleniowe. każde działanie niepo-
żądane powinno zostać zgłoszone lekarzo-
wi lub farmaceucie.

5.  Jak PRZecHOWYWaĆ Lek  
skiNMaN sOFT

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić przed wysoką temperaturą, iskrze-
niem i płomieniem – produkt łatwopalny. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym 
i niewidocznym dla dzieci. 

Nie stosować po upływie terminu ważno-
ści zamieszczonego na etykiecie.

Utylizacja
Całkowicie opróżnione opakowania moż-
na dostarczyć do punktu zbiórki surowców 
wtórnych. 
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji 
lub domowych pojemników na odpadki. 
należy zapytać farmaceutę, co zrobić z le-
kami, których się już nie potrzebuje. 
Takie postępowanie pomoże chronić środo-
wisko.

6. iNNe iNFORMacJe

co zawiera lek skinman soft
100 g roztworu zawiera:
Substancje czynne:
60,0 g alkoholu izopropylowego
0,15 g chlorku benzalkoniowego
0,1 g kwasu undecylowego.

Substancje pomocnicze:
glicerol 85%, alkohol mirystynowy, środek 
zapachowy (Martine PH 799864), błękit pa-
tentowy (E 131), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek skinman soft i co zawie-
ra opakowanie
Skinman soft to klarowny niebieski przezro-
czysty roztwór o charakterystycznym zapa-
chu izopropanolu.

opakowanie stanowią butelki o pojemności 
100 ml, 500 ml lub kanister o pojemności 
5000 ml. 
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Dostępne opakowania

Jednostkowe Handlowe symbol

Butelka 100 ml 50 szt. 300529

Butelka 500 ml 24 szt. 300530

kanister 5000 ml 1 szt. 300531


