Umývacie rukavice na čistenie a starostlivosť o
pokožku

octenisan wash mitts
®

Naše Plus
Jemný vďaka pridanému alantoínu
Pripravené k použitiu, následný oplach nie je nutný
Jednoduchá aplikácia vďaka praktickým rozmerom rukavíc
Bez parfémov a farbív
Na dekontamináciu MDRO

Oblasti použitia
• Na umývanie celého tela
• Vhodný na umývanie imobilných osôb odkázaných na
starostlivosť a pacientov fixovaných na lôžko na jednotkách
intenzívnej starostlivosti a infekčných oddeleniach
• Čistenie a starostlivosť o pokožku
• Na umývanie celého tela v prípade MDRO

Návod na použitie
V prípade potreby je možné balenie zohriať v mikrovlnnej rúre
(30 s / 600 W) alebo na osviežujúce umytie je možné balenie
schladiť (max. 24 hod pri + 5°C).
• Opatrne otvorte obal a vyberte umývaciu rukavicu
octenisan®. Očistite kožu a nechajte roztok pôsobiť na koži
po dobu minimálne 30 sekúnd.
• Uistite sa, že pokožka je navlhčená hlavne v oblasti
podpazušia, medzi prstami a palcom, rovnako ako aj v iných
kožných záhyboch. Následné opláchnutie vodou nie je
nutné.
• Na pravidelné umývanie vlasov doporučujeme použiť
octenisan® umývaciu emulziu.
• Pri dlhodobom pravidelnom používaní produktu (napr.
týždne) je potrebné používať umývaciu emulziu a vodu.
• Jedna rukavica na jednu oblasť tela (plus dve rukavice v
rezerve):
1. Tvár, krk a hrudník
2. Pravá ruka a podpazušie
3. Ľavá ruka a podpazušie

4. Brucho, urogenitálna oblasť
5. Pravá noha
6. Ľavá noha
7. Chrbát
8.Bederná a anogenitálna oblasť
Nepoužívajte u detí mladších ako 3 roky.

®

octenisan wash mitts
Zloženie
Aqua, glycerine, cocamidopropylbetain, sodium lactate,
sodium chloride, allantoin, octenidine HCl, ethylhexyl
glycerine.
Fyzikálno-chemické vlastnosti
Bod vzplanutia

Nepoužiteľné

Dynamická viskozita

Údaje sú nedostupné

Farba

bezfarebný

Forma

kvapalina

Hustota

cca. 1,0 g/cm3 / 20 °C

pH

Nevztahuje se

Zvláštne upozornenia
Neaplikujte pokiaľ sú známe alergie na niektorú zložku alebo
podozrenie na alergiu. Pri čistení celého tela výrobkom
octenisan® nepoužívajte ďalšie prípravky na starostlivosť o
telo a pleť (napr. telové alebo pleťové mlieko). Nepoužívať v
kombinácií s prípravkami obsahujúcimi PVP-jód.
Doba exspirácie: 18 mesiacov.

Objednávkové informácie
Názov produktu

Balenie

Číslo
výrobku

Octenisan wash mitts INT 10 ks

24/Kartón

128022

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

Typ prípravku

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

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
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
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Kozmetický prípravok

