
Soft Care Gel H5

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (puro)

Líquido límpido
Incolor
6,0 a 8,0

Gel alcoólico para as mãos

E�ciente
Tem a sua ação comprovada sobre Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli e 
Pseudomonas Aeruginosa. Seca rapidamente dispensando enxágüe e o uso de toalhas.

Não provoca irritação
Contém agente umectante em sua formulação evitando o ressecamento da pele, 
mesmo com uso frequente.

Ideal para indústria alimentícia
Por não conter perfume em sua formulação é indicado para manipuladores de alimentos.

Econômico
Bastam 2 ou 3 ml de Soft Care Gel, nas condições adequadas de uso, para antissepsia 
das mãos.

Antissepsia imediata
Sua formulação a base de Álcool Etílico proporciona antissepsia imediata das mãos.

Informações técnicas

Composição

Carbomer, Triethanolamine, Alcohol, Glycerin, Isopropyl myristate e Aqua.

Princípios ativos

Álcool Etílico – 70%

Utilização

Soft Care Gel destina-se à higienização complementar após a lavagem das mãos.
Soft Care Gel é também indicado para antissepsia das mãos entre procedimentos com 
pacientes e manipulação de alimentos.

Modo de usar
 
Antissepsia: Após a lavagem das mãos, aplicar 2 a 3 ml de Soft Care Gel sobre as mesmas, friccionando-as até secar. É recomendado 
proceder a lavagem das mãos a cada 3 a 5 aplicações de Soft Care Gel ou sempre
que houver contato com matéria orgânica ou sujidades.
Obs.: Este produto não substitui a aplicação do sabonete na lavagem das mãos com água.

Embalagem

Frasco de polietileno com 2 litros. Caixa de papelão com 6 re�s de 800 ml.

Precauções de uso

Cuidado: In�amável. Manter longe de chamas ou de superfícies aquecidas
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde 
mais próximo. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 
0800 77 13 733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 
Deve ainda ser mantido afastado de luz solar direta e de fontes de calor. Vide Ficha de Segurança.
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