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Інструкція щодо використання 

миючого лосьйону Manisoft «Манісофт» 
концерн "Ecolab", країни Європи  

(головний офіс керівництва в країнах Європи – Ecolab Europe GmbH; головний офіс виробника в 
країнах Європи – Ecolab Deutschland GmbH) 

 
 «Манісофт» - миючий лосьйон, який не містить у своєму складі лугу. Розроблений спеціально для 
професійного застосування в медичній сфері для дбайливого миття шкіри рук, особливо перед 
гігієнічною та хірургічною дезінфекцією рук. Засіб «Манісофт» являє собою густу, прозору рідину з 
блакитно-зеленим кольором з легким приємним запахом. Показник в’язкості складає в межах 
800-2000 мПас. Не містить додатково барвників. Знижує кількість транзиторної мікроофлори при 
використанні. 
 
Особливості: 

• містить швидкодіючі синтетичні поверхнево-активні речовини, що прискорює і полегшує 
процес миття; 

• має pH в межах 4,8-5,2 – найбільш наближений до природного pH шкірних покривів, що 
зменшує вимивання природних жирів шкіри, залишаючи шкіру м'якою і еластичною, а також 
знижує ризик виникнення грибкових захворювань шкіри; не дивлячись на слабокислий pH, 
володіє прекрасними миючими властивостями, що робить засіб економічним; 

• дерматологічно протестований – не виявлено жодного випадку виникнення алергічних 
реакцій, так як засіб не містить у своєму складі природних білків; рекомендується для 
використання особам з особливо чутливою шкірою; 

• сумісний для послідуючого використання з дезінфікуючими засобами на основі спиртів – 
ідеально підходить для застосування в медичних закладах. 

 
Призначення: миючий лосьйон «Манісофт» призначений для: 

• гігієнічної обробки рук медичного персоналу в медичних закладах різного профілю та в 
організаціях що здійснюють медичну діяльність; 

• миття шкірних покривів пацієнтів і населення в побуті; 

• миття шкірних покривів дітей від народження, для прийняття душу і в якості піни для ванн; 

• гігієнічної обробки рук працівників парфюмерно-косметичних, хіміко-фармацевтичних і 
біотехнологічних підприємств, підприємств харчової промисловості, торгівлі, громадського 
харчування, комунальних служб, spa комплексах і т.д.; 

• в якості шампуню. 
 
Склад: вода, натрію лауретсульфат, амонію сульфат, лаурил глюкозид, ПЕГ-7 гліцерил кокоат, 
кокоамідоприл бетаїн, лаурет-2, пропіленгліколь, ПЕГ-55 пропіленігліколь олеат, лимонна кислота, 
натрію бензоат, натрію цитрат, віддушка. 
 
Спосіб застосування: нанести невелику кількість (1-1,5 мл) засобу на вологі руки або тіло, спінити, 
потім змити проточною водою (при застосуванні слід дотримуватись рекомендацій або чинних 
нормативних вимог щодо миття рук); при митті у ванні додати засіб у ванну. 
 
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/17664 від 
30.05.2017р. 
 



Термін придатності: 30 місяців з дня виготовлення, за умови зберігання в щільно закритій 
упаковці виробника. 
 
Форма випуску: флакони, об'ємом 500 мл (з дозуючою помпою або без неї), які можуть бути 
використані в ліктьових дозаторах закритого і відкритого типу що встановлені в медичних 
закладах, а також у каністрах об'ємом 6 л. 


