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SCHÜLKE Esemtan - emulsja do pielęgnacji rąk - 500ml
 

Cena: 18,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 500ml

Producent Schulke-Mayr

Opis produktu
 

Dobrze tolerowany przez skórę preparat do mycia rąk, ciała i włosów na bazie środków powierzchniowo czynnych. Zawiera substancje o
właściwościach myjących i pielęgnacyjnych, alantoinę, która chroni skórę przed podrażnieniami oraz mleczan sodowy utrzymujący
wilgotność skóry i chroniący ją przed wysychaniem i sprawiający, że jest ona miękka i elastyczna. Efekt ochronny i pielęgnacyjny skóry
wzmacniają substancje natłuszczające jak np.: kwas laurynowy i ester kwasu tłuszczowego.

Obszar zastosowania:
- mycie rąk, również przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją
- mycie ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi
- mycie ciała w przypadku nietrzymania moczu, dłuższych okresach leżenia w łóżku, w świądzie odbytu i sromu
- ogólna higiena i mycie ciała pod prysznicem lub w kąpieli, także przy nadwrażliwości na mydło
- mycie w przypadku nadmiernego pocenia się oraz do usuwania nieprzyjemnego zapachu ciała spowodowanego chorobą
- mycie twarzy i włosów

Stosowanie:
- mycie przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk - ok. 2 ml preparatu nanieść na ręce, wytworzyć pod wodą pianę, umyć ręce,
spłukać wodą i dokładnie osuszyć, w przypadku bardzo silnego zabrudzenia czynność należy powtórzyć
- mycie ciała - preparat nanieść na wilgotną gąbkę lub ściereczkę, natrzeć odpowiednie partie ciała i zmyć wodą
- kąpiel całego ciała - stosować co najmniej 20 ml preparatu na 100 l wody
- kąpiel pod prysznicem lub mycie włosów - stosować tak jak inne przeznaczone do tego celu szampony i płyny

Zalety preparatu:
- emulsja oleju w wodzie,
- bez barwników,
- sprzyja regeneracji skóry,
- polepsza wilgotność i elastyczność skóry,

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- nie osłabia efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk,
- pH neutralne dla skóry,

Skład:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Allantoin, Glycol Distearate, Disodium Laureth Sulfosuccinate,
Stearamide MEA, Cocamide DEA, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Parfum, CI 42090, CI 47005,
Sodium Hydroxide, Lactic Acid.

Opakowanie: 500 ml
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