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ECOLAB Skinsan scrub N - do pielęgnacji skóry pacjenta i
personelu 500ml
 

Cena: 32,10 pln

Opis słownikowy

Producent ECOLAB

Opis produktu
 

Skinsan Scrub N to grupa preparatów do skutecznej dekolonizacji, przy jednoczesnej pielęgnacji skóry pacjenta i personelu. Można ich
używać bez spłukiwania - co ułatwia przestrzeganie procedur i oszczędza czas.

Pojemność: 500ml

Właściwości:

- skuteczny: dzięki szerokiemu spektrum i działaniu przedłużonego do 24 godzin po użyciu
- delikatny: zarówno testy in vitro, jak i codzienna praktyka w szpitalach potwierdziły łagodność preparatu dla skóry
- przyjazny dla użytkownika: dzięki skuteczności mikrobójczej, łagodności dla skóry oraz łatwości użycia produkt jest idealnym
rozwiązaniem do dekolonizacji
- Preparat myjący o właściwościach mikrobójczych
- szerokie spektrum działania: skuteczny wobec bakterii, (łącznie z MRSA), drożdży i wirusów osłonionych
- nie ma potrzeby spłukiwania dzięki łagodności preparatu
- produkt przyjazny dla użytkownika - zarówno pacjenta, jak i personelu medycznego
- skuteczność potwierdzona według aktualnych standardów europejskich i przetestowana w codziennym użyciu w szpitalach.
Przedłużona ochrona pacjentów
- składniki takie jak Pentavitin i gliceryna doskonale dbają o skórę
- łatwość użycia, szczególnie w przypadku pacjentów unieruchomionych

Obszar zastosowań:

- ręce - TAK

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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- całe ciało - TAK
- sucha skóra i wrażliwa - TAK
- zniszczona skóra - TAK
- dekontaminacja - TAK
- profilaktyka przeciwodleżynowa - TAK
- MRSA - TAK
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