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ECOLAB Hydrex S - płyn do dezynfekcji rąk i ciała pacjenta -
500ml *
 

Cena: 25,60 pln

Opis słownikowy

Producent ECOLAB

Produkt leczniczy Forma transportu - POLTRAF

Opis produktu
 

Produkt dost?pny w ofercie apteki, a zamówienie towaru mo?liwe na zasadach
przedp?aty na konto z odbiorem w?asnym lub za po?rednictwem apteki internetowej
aptekadlapacjenta.pl. Podmiot leczniczy nie mo?e nabywa? produktów leczniczych
drog? wysy?kow?.

 

ECOLAB Hydrex S.

 

Właściwości:

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Do dezynfekcji rąk i ciała pacjenta. Jest to preparat na bazie chlorheksydyny i alkoholu o wysokiej skuteczności działania. Diglukoniam
chlorheksydyny, jako substancja aktywna, posiada zdolność kumulowania się w naskórku, dzięki czemu preparat wykazuje przedłużone
działanie (do około 3 godzin), niszcząc drobnoustroje bytujące w głębszych warstwach skóry. HYDREX S ma podwójne zastosowanie-
jest przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji ciała pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym.

Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, inaktywuje wirusy HBV i HIV.

 

Przeciwwskazania

Nie stosować u osób z nadwrażliwością na chlorheksydynę. Hydrex S nie może dostać się do oka, ucha środkowego, ani kontaktować
się z tkanką mózgu i opon mózgowych.

 

Skład:

Substancja czynna:

diglukonian chlorheksydyny – 3,876 g,

mieszanina alkilo (C12-14) dimetyloaminowych tlenków – 11,3 g

Substancje pomocnicze: czerwień koszenilowa (Ponceau 4R) (E 124), glicerol, alkohol skażony 95%, hydroksyetyloceluloza, woda
oczyszczona,

substancja zapachowa.

 

Sposób użycia
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Preparat tylko do użytku zewnętrznego.

Do higienicznej dezynfekcji rąk:

– zwilżyć wodą dłonie i przedramiona
– nanieść na skórę dłoni i przedramion 5 ml preparatu
– wcierać preparat w skórę przez 1 minutę
– dokładnie spłukać ręce i przedramiona wodą, wysuszyć

Do dezynfekcji rąk przed operacją lub zabiegiem chirurgicznym:

– zwilżyć wodą dłonie i przedramiona
– nanieść na skórę dłoni i przedramion 5 ml preparatu
– wcierać preparat w skórę i szczotkować paznokcie przez minimum 1 minutę
– dokładnie spłukać ręce i przedramiona wodą
– ponownie nanieść na skórę dłoni i przedramion 5 ml preparatu
– wcierać preparat w skórę i szczotkować paznokcie przez minimum 2 minuty
– dokładnie spłukać ręce i przedramiona wodą, wysuszyć

Inaktywacja wirusów HBV i HIV – 10 ml preparatu wcierać porcjami przez minimum 5 minut

 

Do dezynfekcji skóry całego ciała pacjenta przygotowywanego do operacji lub zabiegu chirurgicznego:

– po kąpieli w dniu poprzedzającym zabieg, lekko wilgotną skórę całego ciała przemyć preparatem zużywając 25 ml roztworu. Zwrócić
szczególną uwagę na okolice pępka, pach, pachwin i krocza.
– całe ciało spłukać dokładnie wodą i wysuszyć czystym ręcznikiem
– opisaną procedurę powtórzyć w dniu zabiegu.

pojemność: 500ml
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