
(Ethanolum +Propanolum)
(47,90 g + 18 g)/100 ml roztwór na skórę

Skład:
100 ml roztworu na skórę zawiera: 
- substancje czynne: 47,90 g etanolu 96% i 18 g propanolu;
- substancje pomocnicze: adipinian diizopropylowy, makrogolo-6-
glicerolu kaprylokapronian (Softigen 767), deksopantenol, bisabolol,
kompozycja zapachowa (Flair PH 799 893/731960), alantoina,
woda oczyszczona. 

Dostępne opakowania:
Butelki zawierające 100 ml, 500 ml lub 1000 ml roztworu na skórę
Kanister zawierający 5 l roztworu na skórę.

Podmiot odpowiedzialny: 
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen 
Niemcy
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1. Co to jest lek Softa-Man i w jakim celu się go stosuje
Lek Softa-Man ma postać roztworu na skórę, zawiera substancje
czynne - etanol i propanol, które działają bakteriobójczo na bakte-
rie Gram-dodatnie i Gram-ujemne (w tym na prątki) oraz przeciw-
wirusowo  i grzybobójczo. Nie działa na zarodniki.
Wskazania do stosowania:
Dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.

2. Zanim zastosuje się lek Softa-Man
Nie należy stosować leku Softa-Man:
-  w nadwrażliwości na etanol lub propanol, lub na którąkolwiek z 
substancji pomocniczych leku,
- doustnie,
- na zranioną lub wysuszoną skórę.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Softa-Man
Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę rąk. 
Nie należy stosować leku na zranioną lub zmienioną chorobowo skórę. 
Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przy-
padkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy
przemyć je dużą ilością wody. 
W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposo-
bem stosowania, alkohole zawarte w preparacie mogą działać
podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną
i wywoływać działania ogólnoustrojowe.
Lek jest łatwopalny. Trzymać lek z dala od ognia; nie palić papiero-
sów w pobliżu.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeże-
nia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
Ciąża: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Brak danych.
Stosowanie innych leków: Brak danych.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio
lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

3. Jak stosować lek Softa-Man
Leku nie należy rozcieńczać.
Dezynfekcja skóry rąk:
Wcierać w dłonie przez 30 sekund 3 ml nierozcieńczonego leku
Softa-Man, aż do wyschnięcia skóry.
Chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk:
Wcierać w dłonie i przedramiona przez 2 min 2 razy po 5 ml
nierozcieńczonego leku Softa-Man. Skóra musi być zwilżona lekiem
przez 2 min. 
Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW-B):
Wcierać w dłonie porcjami przez 5 min 5 ml nierozcieńczonego
leku Softa-Man. Skóra musi być zwilżona lekiem przez 5 min. 
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe,
należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku
Softa-Man
Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania
leku zgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania.
W przypadku omyłkowego spożycia leku Softa-Man
W przypadku omyłkowego wypicia leku, należy natychmiast skon-
taktować się z lekarzem, gdyż może nastąpić zatrucie.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Softa-Man może powodować działania nie-
pożądane.
Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości ze strony skóry, np. alergia
kontaktowa. Odnotowano miejscowe podrażnienie skóry, np. swę-
dzenie, zaczerwienienie, szczególnie w przypadku częstego stoso-
wania. Mogą wystąpić objawy suchości skóry, zwłaszcza zimą.
U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne
działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów
niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformo-
wać o nich lekarza. 

5. Przechowywanie leku Softa-Man
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 miesięcy 
Lek łatwopalny.
Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte 
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczo-
nego na opakowaniu.

6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić
się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
ADRES
Aesculap-Chifa Sp. z o.o.
Ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
tel. (061) 44 20 100
fax. (061) 44 23 936
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Niemcy

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik
leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
– Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
– Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
– Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.
.
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