Ręce i skóra

Skinman® scrub foam
Dekontaminacja rąk i skóry

Delikatna pianka myjąca
O WŁAŚCIWOŚCIACH
MIKROBÓJCZYCH
Zakażenia gronkowcowe stanowią
jeden z najważniejszych problemów
epidemiologicznych i leczniczych
we współczesnych szpitalach.
Skinman® scrub foam zapewnia
jednocześnie łagodne mycie i skuteczną
dezynfekcję wobec MRSA / ORSA.

delikatnie myjąca pianka
skuteczna wobec bakterii
(łącznie z MRSA/ORSA)
skuteczna w stosunku do wirusów
osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV)

Ręce i skóra

Właściwości

Korzyści

Zastosowanie

Sposób działania

Szerokie spektrum działania

Silnie redukuje liczbę mikroorganizmów
na skórze. Idealny do dekontaminacyjnego
mycia ciała leżących pacjentów (MRSA / ORSA),
także do higienicznego mycia / dekontaminacji
rąk. Skuteczny w stosunku do wirusów

Do dekontaminacyjnego mycia ciała
leżących pacjentów,
szczególnie
w przypadku

osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV)*

kolonizacji
MRSA / ORSA

Preparat nanieść
bezpośrednio
lub przy pomocy
gąbki-myjki
na myte części ciała
(skórę, włosy),
rozprowadzić
wcierając przez
60 sekund,
a następnie zetrzeć
wilgotną ściereczką
(ręcznikiem)
lub spłukać wodą
z kranu.

Innowacyjna postać dozowania (pianka)

Umożliwia dekontaminację nawet leżących
w łóżku pacjentów

Doskonale tolerowany przez skórę

Myje chroniąc i pielęgnując skórę, nawet
przy częstym myciu nie powoduje podrażnień
(produkt przebadany dermatologicznie)

Odczyn kwaśny pH 5,5

Zachowuje neutralny, lekko kwaśny odczyn skóry,
także w przypadku częstego stosowania sprawia,
że skóra jest przyjemna, miękka i delikatna

Nie zawiera substancji zapachowych

Znikoma możliwość działania alergicznego

Preparat syntetyczny

Szczególnie starannie dobrana receptura.
Można używać w przypadkach nietolerancji
lub reakcji alergicznych skóry na produkty
na bazie mydła

Przetestowany wg normy EN 1499
w zakresie higienicznego mycia rąk

Najlepsze zabezpieczenie użytkownika

* testowany zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha)

Obszar zastosowań
W szpitalach, gabinetach lekarskich, domach
opieki społecznej.
Dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów.
Mycie, kąpiel pacjentów zakażonych MRSA,
a także przed rozległymi zabiegami
chirurgicznymi.
Skinman® scrub foam łączy w sobie delikatne
mycie ciała ze skuteczną jego dezynfekcją.
Ta delikatna pianka o właściwościach
mikrobójczych jest łatwa w stosowaniu,
nie zawiera mydła, gazu, środków zapachowych
i barwników.
Pompka na butelce tworzy stabilną, gęstą pianę
i daje możliwość dozowania środka również
z przechylonej butelki.

Opakowania
Jednostkowe

Handlowe

Symbol

Butelka 200 ml

12 x 200 ml

304429

Nasi konsultanci ds. higieny z przyjemnością
udostępnią Państwu film instruktażowy na
temat mycia pacjentów skolonizowanych
MRSA.

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
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1,5 g do 2,0 g
nierozcieńczonego
preparatu
(2 przyciśnięcia
pompką piany)
wcierać przez 60 sek.
w skórę rąk,
a następnie spłukać
wodą.

Skład
100 g preparatu jako substancję aktywną
zawiera: 1,0 g triclosanu.

Pozwolenie MZ nr 1162/04 na obrót
produktem biobójczym.

Wytwórca:
Ecolab GmbH & Co. OHG
P.O. Box 13 04 06, D-40554 Düsseldorf

Do higienicznego
mycia/dekontaminacji
rąk wg EN 1499

Dystrybutor:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków
www.ecolab.pl

