Mycí rukavice na čištění a péči o tělo.

octenisan® wash mitts
Naše plus:
Obzvláště jemné díky přídanému alantoinu
Připravené k použití, následný oplach není nutný
Snadná aplikace díky praktickým rozměrům rukavic

Návod na použití:
•
•
•

Bez parfému a barviv
Pro dekontaminaci MDRO

•
•
•

Jedna rukavice na jednu oblast těla (plus dvě rukavice v rezervě):
1. obličej, krk a hrudník
2. pravá ruka a podpaží
3. levá ruka a podpaží
4. břicho, perineum
5. pravá noha
6. levá noha
7. záda
8. perineum

•

Nepoužívejte u dětí mladších 3 let

Oblast použití:
•
•
•
•

pro mytí celého těla
obzvláště vhodné pro mytí imobilních osob odkázaných na
péči a pacienty fixované na lůžko na jednotkách intenzivní
péče a infekčních odděleních
čištění a péče o pokožku
pro mytí celého těla v případě MDRO

V případě potřeby lze obal zahřát v mikrovlnné troubě (30 s /
600 W) nebo předem ochladit pro osvěžení při mytí.
Opatrně otevřete obal a vyjměte mycí rukavici octenisan®, dle
potřeby. Očistěte kůži a nechte roztok působit na kůži po dobu
nejméně 30 sekund.
Ujistěte se, že pokožka je zcela navlhčena, zejména v oblasti
podpaží, mezi prsty a palci, stejně jako i v jiných kožních
záhybech. Následný oplach vodou není nutný.
Pro pravidelné mytí vlasů doporučujeme použít octenisan®
mycí emulzi.
Při dlouhodobém pravidelném užívání produktu (např. týdně)
je třeba používat mycí emulzi a vodu.

octenisan® wash mitts
Složení:

Životní prostředí:

aqua, glycerine, cocamidopropylbetain, sodium lactate, allantoin,
octenidine HCl, ethylhexyl glycerine.

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
barva
hustota
bod vzplanutí
forma
ph

bezbarvý
ca. 1,0 g/cm3 / 20 °C
neplatí
kapalina
ca. 5,5 / 20 °C nezředěný

Zvláštní upozornění:
Neaplikujte, pokud jsou známy alergie na některou složku nebo
podezření na alergii. Aplikace dalších pečujících přípravků je
možná po zaschnutí výrobku nebo po uplynutí 30 sekund expozice. Nepoužívat v kombinaci s přípravky obsahujícími PVP-jod.

Logistické informace:
Název produktu

Balení

Ks v kartonu

octenisan® wash mitts

10 rukavic

24

Související produkty:
octenisan® wash lotion

Doba exspirace:
18 měsíců

Typ přípravku:
Kosmetický přípravek

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu
léčiv dle GMP certifikátu.

Součást skupiny Air Liquide.

Výrobce:
Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 760 757
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v ČR:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver.: 25092017

Další informace:

