BŐR DEKOLONIZÁCIÓ

ANTIMIKROBIÁLIS HATÁSÚ
FOLYÉKONY SZAPPAN ÉS HAB
Skinsan® Scrub N
ÁTFOGÓ HATÉKONYSÁG A BETEG DEKOLONIZÁCIÓJÁÉRT - BŐRVÉDŐ KOMPONENSSEL

Egyfázisú higiénés kézfertőtlenítő és a
teljes test fürdetésére alkalmas
antimikrobiális folyékony szappan és
hab. Maximális tisztító és fertőtlenítő
hatás egy fázisban kompromisszumok
nélküli bőrkompatibilitással. Felelős
választás a páciensek és az ápoló
személyzet számára.
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Egészségügyi szolgáltatók megbízható társa!
A Skinsan® Scrub N meggyőző jellemzői:
◢ HATÉKONY – Széleskörű és tartós, 24
órás hatékonyság.
◢ GYENGÉD – Kiváló bőrkompatibilitás
bőrvédő komponensekkel - bizonyított
hatékonyság a napi használat során.
◢ FELHASZNÁLÓBARÁT – Az
antimikrobiális hatékonyság, a bőrvédő
faktorok és a használat egyszerűsége
együtt hozzájárulnak a dekolonizációs
compliance javulásához.

ÚJ!

BŐR DEKOLONIZÁCIÓ

HATÉKONY
GYENGÉD
FELHASZNÁLÓBARÁT

Skinsan® Scrub N
Antimikrobiális szappan és hab – illat- és színezékanyag mentes

SZÉLESKÖRŰ ÉS TARTÓS
HATÉKONYSÁG
A Skinsan Scrub N hatékony baktériumok
(pl.: MRSA és MRGN), élesztőgombák és
burkos vírusok ellen. 24 órás tartós
hatással védi a betegeket az újra
fertőződés veszélyétől. A legújabb normák
szerint került tesztelésre, a napi klinikai
felhasználási igények figyelembevételével.
®

KIVÁLÓ BŐRBARÁT
FORMULÁJÁNAK KÖSZÖNHETŐEN
NEM KELL LEÖBLÍTENI
Bőrápoló összetevőket is tartalmazó
szinergikus formulája egyszerre biztosítja
a bőr tisztítását, fertőtlenítését és ápolását.
ÁGYHOZ KÖTÖTT PÁCIENS MOSDATÁSA

KÉNYELMES AZ ÁPOLÓ
SZEMÉLYZET ÉS A BETEG
RÉSZÉRE IS
A testreszabott összetétel megkönnyíti a
dekolonizációt az ágyhoz kötött betegek
esetében is. A Skinsan® Scrub N hab a
nehezen hozzáférhető testfelületeken is
lehetővé teszi a teljes dekolonizációt,
továbbá fertőtlenítő hatású borotválás
elvégzésére is alkalmas.
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SKINSAN® scrub N
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A Skinsan® Scrub N kitűnő
bőrkompatibilitása és bőrápoló tulajdonságai
dermatológiai tesztekben in vitro és a napi,
kórházi ápolás során is bizonyításra kerültek.
Különösen alkalmas érzékeny bőrre, a
Skinsan® Scrub N-t a betegfürdetést
követően nem szükséges leöblíteni.

Higítatlan állapotban vigyen
fel elegendő mennyiségű
Skinsan® Scrub N terméket
egy új, előnedvesített
fürdető kendőre. A Skinsan®
Scrub N Foam higítatlan
állapotban száraz fürdető
kendővel is felvihető a bőrre
és a hajas fejbőrre.

Összesen 4 új fürdető kendőt használjon.
1. kendő: arc, fej, fülek, nyak, mellkas, has,
karok, kezek és körmök tisztítása
2. kendő: hát, anális és nemi területek
3. kendő: lágyéktáji területek és alsó
végtagok tisztítása
4. kendő: Mossa meg a fej azon részeit,
amelyek eddig nem kerültek tisztításra.
Ennek elérése érdekében gördítse át a
beteget a tiszta ágyfelületre.

A használt fürdető kendőt
kezelje hulladékként!

INDIKÁCIÓK
◢

MRSA esetén teljes test
dekolonizációja, beleértve a hajas
fejbőrt.

◢

Csökkenti a mikrobiális bőrflórát

◢

Higiéniai kézfertőtlenítésre alkalmas

AKTÍV HATÓANYAGOK
100 g termék tartalmaz:
0.9 g klórhexidin-diglükonát,
0.9 g Didecyldimethylammonium klorid

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
MRSA esetén teljes test
dekolonizációja és a mikrobiális
bőrflóra csökkentése:
Higítatlan állapotban vigyen fel elegendő
mennyiségű Skinsan® Scrub N / Scrub N
Foam terméket egy előnedvesített fürdető
kendőre, vagy közvetlenül a bőrre,
követve az érvényes protokolt. Mossa
meg a teljes testet, arcot és a hajas
fejbőrt. MRSA teljes test dekolonizációja
esetén ezt a gyakorlat részeként naponta
ismételje.
Higiéniai kézfertőtlenítés:
Juttasson 3 ml folyékony szappant, vagy
4 pumpányi habot száraz kezére,
dörzsölje 30 másodpercig, majd öblítse le.

CSOMAGOLÁSI ÉS
RENDELÉSI INFORMÁCIÓK
TERMÉK

MIKROBIOLÓGIAI ÉS VIROLÓGIAI TESZT EREDMÉNYEK

KISZERELÉS RENDELÉSI
KÓDOK

Skinsan®
Scrub N

12 x 1 L

308332

Skinsan®
Scrub N

24 x 500 ml

308326

Skinsan
Scrub N

2x5L

308336

12 x 200 ml

308340

®

HATÉKONYSÁG HIGÍTATLAN ÁLLAPOTBAN

BEHATÁSI IDŐ

Higiéniai kézfertőtlenítés a VAH, illetve az EN 1499 szabvány
szerint száraz kézen 3 ml (folyékony szappan) / 4 pumpányi (hab)

30 sec

EN 13727 (baktericid), szennyezett körülmények
EN 13624 (yeasticid), szennyezett körülmények

30 sec
60 sec

Hatékony burkos vírusok ellen (pl.: HIV, HBV, HCV) a
01 / 2004* RKI ajánlás szerint

60 sec

Skinsan®
Scrub N Foam

TÁROLÁS
Eredeti dobozában 25°C alatti száraz
helyen. Ne tegye ki közvetlen
napfénynek!

* DVV 2008

ECOLAB-HYGIENE KFT:
1139 Budapest Váci út 81-83.
Tel: 06 1 886 1307
Fax: 06 1 886 1310

A BIOCIDOKAT BIZTONSÁGOSAN
HASZNÁLJA! ALKALMAZÁS ELŐTT MINDIG
OLVASSA EL A CÍMKÉT ÉS A
TERMÉKISMERTETŐT! KIZÁRÓLAG
PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓK
RÉSZÉRE!
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