BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
Softa-Man ViscoRub, 45% / 18%, gel
Ethanol, Propanol
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of
verpleegkundige u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat is Softa-Man ViscoRub en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
Wanneer mag u Softa-Man ViscoRub niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe wordt Softa-Man ViscoRub gebruikt?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Softa-Man ViscoRub?
Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.

WAT IS SOFTA-MAN VISCORUB EN WAARVOOR WORDT DIT MEDICIJN
GEBRUIKT?

Softa-Man ViscoRub is een gebruiksklare hydroalcoholische gel voor de ontsmetting van de handen.
Bij gebruik op een intacte huid is de opname langs de huid minimaal en is er geen enkel effect op het
organisme.
Softa-Man ViscoRub bevat de actieve bestanddelen ethanol en propanol. Het is uiterst effectief tegen
grampositieve en gramnegatieve bacteriën, inclusief antibioticaresistente stammen [bv.
methicillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA)] en mycobacteriën. Softa-Man ViscoRub heeft
een goede fungicide en virucide werkzaamheid en inactiveert snel geënveloppeerde virussen en
rotavirus.
2.

WANNEER MAG U SOFTA-MAN VISCORUB NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Softa-Man ViscoRub niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van
deze bijsluiter.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Softa-Man ViscoRub?
Dit product is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Contact met de ogen en slijmvliezen
vermijden.
Alleen gebruiken op intacte huid.
Ontvlambaar. (Flash point 21°C) Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Niet roken. Niet inslikken.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Softa-Man ViscoRub gebruikt.
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Gebruikt u nog andere medicijnen?
Dit medicijn mag niet met andere medicijnen gemengd worden.
Zwangerschap en bortvoeding
Zwangerschap
Over het gebruik van Softa-Man ViscoRub tijdens de zwangerschap zijn tot heden geen nadelige
gevolgen gekend.
Borstvoeding
Over het gebruik van Softa-Man ViscoRub tijdens de borstvoeding zijn tot heden geen nadelige
gevolgen gekend.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing
3.

HOE GEBRUIKT U SOFTA-MAN VISCORUB?

Cutaan gebruik.
Minstens 3 ml onverdund Softa-Man ViscoRub op de droge handpalm verdelen.
De handen inwrijven
- gedurende minstens 30 seconden voor een hygiënische handdesinfectie
- gedurende minstens 90 seconden voor een chirurgische handdesinfectie.
De huid moet gedurende 30(90) seconden vochtig blijven.
Laten drogen.
Spoelen is overbodig.
Softa-Man ViscoRub kan gebruikt worden zonder het voorafgaand reinigen van de handen. Wanneer
de handen zichtbaar vervuild zijn, eerst wassen met water en zeep.
Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Heeft u te veel van Softa-Man ViscoRub gebruikt?
Wanneer u te veel van Softa-Man ViscoRub heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
4.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.
Bij verkeerde toediening kan Softa-Man ViscoRub afgespoeld worden met water.
Gevallen van lokale irritatie te wijten aan alcohol (bv jeuk, roodheid) , in het bijzonder na herhaalde
toepassingen van Softa-Man ViscoRub zijn zeldzaam. Uitdroging van de huid doet zich zelden voor
tijdens seizoenen met lage vochtigheid (voornamelijk tijdens de winter). Het gebruik van
handverzorgende crème is in dergelijke gevallen aanbevolen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook
rechtstreeks melden via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten,
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Afdeling Vigilantie, Postbus 97, B-1000 Brussel (Madou) - website: www.eenbijwerkingmelden.be e-mail: adr@fagg.beDoor bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen
over de veiligheid van dit medicijn.
5.

HOE BEWAART U SOFTA-MAN VISCORUB?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Ontvlambaar (Flash point 21°C). Bewaren bij kamertemperatuur, verwijderd van ontstekingsbronnen.
Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket na EXP.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Na het openen van de fles behoudt Softa-Man ViscoRub gedurende 12 maanden zijn kwaliteit,
behalve als de vervaldatum verstreken is.
Na elk gebruik de verpakking direct sluiten.
Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste
manier afvoert worden ze op de juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht. .
6.

INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Softa-Man ViscoRub?
- De werkzame stoffen in Softa-Man ViscoRub zijn: Ethanol (96% v/v) en Propanol.
1 fles van 100 ml gel bevat 47,90 g ethanol (96% v/v) en 18 g propanol.
1 fles van 500 ml gel bevat 239,5 g ethanol (96% v/v) en 90 g propanol.
1 fles van 1000 ml gel bevat 479 g ethanol (96% v/v) en 180 g propanol.
- De andere stoffen in Softa-Man ViscoRub zijn: Methyl Ethyl Keton; Glycerol; Isopropyl
myristaat; Cetearyl ethylhexanoaat; Tetrahydroxypropyl ethyleendiamine; Octyldodecanol;
Acrylaten / C10-30 alkyl acrylaat crosspolymeer; Bisabolol; gezuiverd water.
Hoe ziet Softa-Man ViscoRub er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Fles van 500 ml met pompsysteem
Collabeerbare fles van 500 ml met doseerpomp zonder luchtinlaat
Fles van 100 ml met veiligheidskliksluiting
Fles van 100 ml met veiligheidskliksluiting in doos van 20 stuks
Fles van 1000 ml met veiligheidskliksluiting
Collabeerbare fles van 1000 ml met doseerpomp zonder luchtinlaat
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen, Duitsland
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Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
BE488017
Afleveringswijze
Vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2022.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 08/2021.
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