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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 

 

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 

 Softa-Man, oplossing voor cutaan gebruik, ethanol (100 %) 450 mg/ml en 

n-propanol 180 mg/ml 

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 

 De oplossing voor cutaan gebruik bevat per 100 ml: 

ethanol (100 %), 45 g 

n-propanol 18 g 

  Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 

3. FARMACEUTISCHE VORM 

Oplossing voor cutaan gebruik. 

 Heldere, kleurloze alcoholische oplossing 

4. KLINISCHE GEGEVENS 

4.1 Therapeutische indicaties 

Desinfecteren van de handen voor hygiënische en chirurgische doeleinden  

4.2. Dosering en wijze van toediening 

Aanbevolen dosering en toediening 

Desinfecteren van de handen voor hygiënische doeleinden: 

Wrijf 3 ml onverdunde Softa-Man gedurende 30 seconden in de handen tot de handen droog zijn. 

Desinfecteren van de handen voor chirurgische doeleinden: 

Wrijf ten minste 2 x 5 ml onverdunde Softa-Man in de handen en op de onderarmen. De huid 

moet gedurende een periode van 3 minuten bevochtigd zijn met Softa-Man 

Hepatitis-B-profylaxe: 

Wrijf ten minste 10 ml onverdunde Softa-Man in porties in de droge handen. De huid moet 

gedurende een periode van 2 minuten bevochtigd zijn met Softa-Man. 

4.3. Contra-indicaties 

Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde 

hulpstoffen.  

4.4. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 

Niet inslikken.  

 Niet aanbrengen op ogen, slijmvliezen of beschadigde huid. 

 Brandbaar. Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden - Niet roken. 

Softa-Man bevat parfum: 

Deze kunnen allergische reacties veroorzaken. 

4.5. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 

 Geen.  

4.6. Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
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 Vruchtbaarheid 

Softa-Man kan volgens voorschrift zonder gevaar gebruikt worden tijdens de zwangerschap. 

 

Borstvoeding 

Softa-Man kan volgens voorschrift zonder gevaar gebruikt worden tijdens de borstvoeding. 

4.7. Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 

 Geen  

4.8. Bijwerkingen 

Bijwerkingen worden als volgt naar frequentie vermeld: 

Zelden (>1/10.000, <1/1.000) 

Zeer zelden (<1/10.000)met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen.  

Huid- en onderhuidaandoeningen. 

Zeer zelden: 

- Cutane overgevoeligheidsreacties (bijvoorbeeld contact allergie) 

 

Zelden: 

Locale irritatie veroorzaakt door alcohol (bijv. jeuk, roodheid van de huid, vooral na 

herhaaldelijke toediening van Softa-Man) 

- Symptomen welke wijzen op een droge huid kunnen optreden in perioden met lage lucht-

vochtigheid (bijv. in de winter). In dergelijke gevallen wordt aangeraden om na het werk een 

handverzorgende crème aan te brengen. 

 

Melding van vermoedelijke bijwerkingen 

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. 

Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend 

worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 

bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb - website: www.lareb.nl 

 

4.9. Overdosering 

  Symptomen 

Hoewel geen meldingen bekend zijn van orale inname van Softa-Man is het voorspelbaar dat in 

geval van een onbewuste inname de alcoholen in Softa-Man (ethanol en propanol) snel 

geresorbeerd zullen worden. 100 ml Softa-Man bevat in totaal circa 70 gram alcohol hetgeen 

vergelijkbaar is met 200 ml van een 35% likeur. Afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid kan 

de patiënt dus te maken krijgen met een acute alcoholvergiftiging.  

Verschijnselen van alcoholvergiftiging zijn: 

o koude, klamme, bleke of blauwachtige huid. 

o overgeven 

o bewusteloosheid of vermindering van het bewustzijn 

o langzame ademhaling (8 ademhalingen of minder per minuut) 

Onmiddellijke medische hulp is noodzakelijk vanwege mogelijke dood als gevolg van 

ademhalingsstilstand doordat men zich verslikt in braaksel. 

Ethanol en propanol zijn erg irritant voor de ogen. Indien de oplossing in de ogen terecht komt 

kan dit irritatie veroorzaken. 

Noodgevalsbehandeling, antidota 

http://www.lareb.nl/
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Niet geresorbeerde alcohol kan uit het lichaam verwijderd worden door maagspoeling of door 

braken (alleen onder medisch toezicht) binnen een paar minuten na inname. Doordat alcohol snel 

wordt opgenomen door het lichaam zijn deze maatregelen in een latere fase weinig effectief. 

Bij ernstige vergiftiging is snelle ondersteuning van de ademhaling noodzakelijk, door 

kunstmatige ademhaling toe te passen.  

Na stabilisatie van de patiënt dient bij de verdere behandeling aandacht besteed te worden aan 

vocht- en elektrolytenbalans en misselijkheid en braken. Vocht kan toegediend worden door 

middel van intraveneuze vloeistoffen, elektrolyten dienen gecorrigeerd te worden, bijv. 

hypomagnesiëmie en hypokaliëmie. 

Door middel van hemodialyse is detoxificatie mogelijk bij levensbedreigende situaties. 

Indien de oplossing in de ogen terecht komt dienen de ogen, met de oogleden geopend, onder 

stromend water gedurende enige minuten gespoeld te worden. 

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN  

5.1. Farmacodynamische eigenschappen 

Farmacotherapeutische categorie: Dermatologische, antiseptische en desinfecterende middelen, 

overige, propanol, combinaties 

ATC-code: D08AX53 

Softa-Man is een alcoholische oplossing met huidverzorgende middelen voor desinfectie van de 

handen.  

Werkingsmechanisme: 

De actieve ingrediënten, de alcoholen ethanol en n-propanol, zijn beide remmend en dodelijk 

voor grampositieve en gramnegatieve bacteriën, waaronder mycobacteriën, en zijn tevens 

krachtige virus- en schimmeldodende middelen. Ze hebben geen betrouwbare werking wat betreft 

het doden van sporen. 

De antimicrobiale effecten van alcoholen komen voort uit de snelle coagulatie van proteïne. De 

invloed van bloed, proteïne, serum of andere organische stoffen op de werking is 

verwaarloosbaar.  

De alcoholen ethanol en n-propanol hebben, afzonderlijk of in combinatie, praktisch geen 

antimicrobiale werking zonder toevoeging van water. Afhankelijk van hun concentratie en soort 

combinatie, hebben ze een optimaal effect in concentraties tussen 60 en 90 %. 

Farmacodynamische effecten: 

Softa-Man bevat de actieve ingrediënten ethanol en n-propanol. Het middel is werkzaam tegen 

grampositieve en gramnegatieve bacteriën, met inbegrip van stammen die resistent zijn tegen 

antibiotica [zoals Methicillin-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)] en Mycobacterium 

tuberculosis. Softa-Man heeft een goede schimmel- en virusdodende werkzaamheid, met inbegrip 

van Hepatitis-B-Virus, Hepatitis-C-Virus, Humaan Immunodeficiëntie Virus, vaccinia en 

rotavirus. 

Softa-Man is getest in standaard testprocedures voor desinfectie van de handen. Gebleken is dat 

transiënte besmetting van de handen binnen 30 seconden met meer dan 99,9 % (3 log10 

vermindering) wordt verminderd (desinfectie van de handen voor hygiënisch doeleinden). 

Contacttijden van 3 minuten (desinfectie van de handen voor chirurgische doeleinden) resulteren 

in een efficiënte onmiddellijke vermindering van de residente bacteriële flora van de huid, die 

meer dan 3 uur aanhoudt. 

5.2. Farmacokinetische eigenschappen 

Absorptie van ethanol en n-propanol via de huid is verwaarloosbaar. 
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5.3. Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 Uit preklinische gegevens blijken geen specifieke gevaren voor de mens als het product voor de 

toegestane indicaties wordt gebruikt 

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS  

6.1. Lijst van hulpstoffen 

Gezuiverd water, Diisopropyl adipaat, PEG-6 capryl/caprine glyceriden, Dexpanthenol, 

Bisabolol, Allantoine, Parfum (3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-one, 

Benzylalcohol, Benzylbenzoaat, Benzylsalicylaat, Citral, Citronellol, Cumarine, d-Limoneen, 

Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hexylcinnamaldehyde, Isoeugenol, Linalool, Eikenmos). 

6.2. Gevallen van onverenigbaarheid 

Niet van toepassing 

6.3. Houdbaarheid 

 Houdbaarheid van het product in ongeopende verpakking 

 5 jaar.  

  
Houdbaarheid van het product na eerste opening  

12 maanden (niet voorbij de vervaldatum die op het etiket staat afgedrukt). 

 

In goed gesloten verpakking bewaren. 

6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 

 Brandbaar. Vlampunt 21°C.- 22 °C. 

6.5. Aard en inhoud van de verpakking 

Polyethyleenflessen met een inhoud van 100 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml. 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

6.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen   

Geen bijzondere vereisten. 

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

B.Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 

D-34212 Melsungen 

Duitsland 

 

 

D-34209 Melsungen 

Duitsland 

Tel +49-5661-71-0 

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 

 RVG 29771 

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING / HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING 

 Datum van eerste verlening van de vergunning: 3 augustus 2005 

 Datum van laatste verlenging: 3 augustus 2015 

 

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
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 Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 6.1: 20 april 2021 


