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OneCare chusteczki inkontynencyjne z kremem barierowym
25szt.
 

Cena: 13,20 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 25 szt.

Producent KAF GRUP

Opis produktu
 

Chusteczki inkontynencyjne do mycia pacjenta wzbogacone dodatkiem kremu barierowego zapewniające użytkownikom kompleksową
pielęgnację i tworzące na skórze warstwę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi.

Produkt przeznaczony jest do mycia i pielęgnacji pacjentów intensywnej opieki medycznej, obłożnie chorych oraz ze specjalnymi
potrzebami lub o ograniczonej mobilności, które z różnych przyczyn nie mogą brać kąpieli.

Sposób użycia:
Otworzyć opakowanie.
Stosować poprzez przecieranie konkretnych części ciała. Do każdej części ciała używać innej chusteczki.

Produkt jednorazowy o właściwościach myjących i pielęgnujących. Przed i po użyciu nie łączyć z innymi środkami do mycia.

Chusteczki odpowiednie do każdego rodzaju skóry.

W celu zwiększenia komfortu użytkowania, produkt przed użyciem można podgrzać w kuchence mikrofalowej. Włożyć opakowanie do
mikrofalówki, zostawić na 20 sekund przy mocy 700W. Sprawdzić temperaturę chusteczki. Nie podgrzewać w temperaturze wyższej niż
35-40°C.

Nie używać gdy opakowanie jest uszkodzone. Nie stosować na rany. Nie stosować jako tampon. 

U dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących stosować pod kontrolą lekarza.

Przechowywać z dala od dzieci.

Skład: woda, fosfolipidy, dimetikon, gliceryna, EDTA, kwas cytrynowy, polisorbat 20, fenoksyeatanol, glikol kaprylowy.

Klasa: wyrób medyczny kl. I
pH: 5.5

Opakowanie: 25 sztuk

 

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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