
Tekutý prípravok na umývanie rúk a tela s dobrými
dermatologickými vlastnosťami

esemtan® wash lotion

Aj pre citlivú
 pokožku

Naše Plus
Univerzálne použitie - na ruky, celé telo, tvár aj vlasy

Pre všetky typy pokožky

Neutrálne pH bez obsahu mydla

Vhodný pre citlivú alebo namáhanú pokožku

S obsahom allantoinu a zjemňujúcich látok

Oblasti použitia
Esemtan wash lotion  je vhodný na šetrné umytie rúk v
zdravotníctve, komunálnej hygiene a iných oblastiach.
Použitie produktu je tiež možné na jemné umytie pokožky
tela a vlasov pri sprchovaní alebo kúpaní.

Návod na použitie
Na umývanie rúk alebo umývanie rúk pred chirurgickou
dezinfekciou aplikujte cca 2 ml esemtan wash lotion,
pridaním vody vytvorte penu a umývajte ruky po dobu
min. 30 s. Následne ruky opláchnite čistou vodou a osušte
jednorazovým uterákom.
Umývanie tela:
Naneste na pokožku/hubku dostatočné množstvo esemtan
wash lotion. Umyjte pokožku tela a následne opláchnite
čistou vodou a osušte.
Kúpel:
Pridajte cca 20 ml esemtan wash lotion pri napúšťaní vody do
vane.
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Distribútor Výrobca
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre
výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom
certifikátov GMP pre lieky.

Zloženie
Voda, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Lauryl
Glucoside, Allantoin, Glycol Distearate, Disodium
Laureth Sulfosuccinat, Stearamide MEA, Cocamide DEA,
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid,
Ethylhexylglycerin, Parfum, Cl 42090, Cl 47005, Sodium
Hydroxide, Lactic Acid, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia Nepoužiteľné

Dynamická viskozita cca.   1.300 mPa.s /  Metóda :  DIN 53019

Farba svetlozelené

Forma viskózny

Hustota cca.   1,03 g/cm3 /   20  °C

pH 5,0 /   100   % /   20 °C

Zvláštne upozornenia
Skladujte pri izbovej teplote.
Doba exspirácie: 42 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu Balenie Číslo
výrobku

Esemtan washlotion 500 ml, SL 20/Kartón 116625

Esemtan washlotion 1 l, SL 10/Kartón 116602

Esemtan washlotion 5 l 1/Kanister 116604

Súvisiace produkty
  • desderman® care

  • desmanol® pure

  • esemtan® skin lotion

Životné prostredie
Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a
bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu,
hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku
Kozmetický prípravok


