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SCHÜLKE Octenisan - antybakteryjna i przeciwgrzybicza
emulsja myjąca 500 ml
 

Cena: 36,70 pln

Opis słownikowy

Producent Schulke-Mayr

Opis produktu
 

Zalety preparatu:

- do antybakteryjnego (MRSA) mycia ciała i włosów
- zawiera oktenidynę
- zawiera substancje pielęgnujące skórę np. alantoinę
- odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry
- pH neutralne dla skóry
- nie zawiera środków zapachowych i barwiących

Typ preparatu:

octenisan® - antybakteryjna emulsja myjąca to preparat do mycia włosów i ciała o działaniu antybakteryjnym (łącznie z MRSA), na bazie
specjalnie dobranych substancji pielęgnujących, delikatnych dla skóry związków powierzchniowo czynnych i dichlorowodorku
oktenidyny. Wyjątkowy skład chemiczny preparatu, zapobiega wysuszeniu skóry i pomaga w zachowaniu naturalnej bariery ochronnej
skóry.

Zastosowanie preparatu:

- do pielęgnacyjnego, antybakteryjnego mycia ciała i włosów (także pod prysznicem)
- do antybakteryjnej toalety pacjentów przed zabiegami operacyjnymi
- do wszystkich rodzajów skóry (nawet do skóry ze skłonnością do alergii i nadwrażliwością na mydło)
- szczególnie przydatny na oddziałach intensywnej opieki medycznej, oddziałach zakaźnych, oparzeniowych
- do stosowania u dzieci i wcześniaków

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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Sposób użycia:

Do kąpieli pod prysznicem lub mycia włosów preparat octenisan® – antybakteryjna emulsja myjąca stosować tak jak inne
przeznaczone do tego celu kosmetyki. Przestrzegać czasu działania. Nanieść nierozcieńczony preparat octenisan® – antybakteryjna
emulsja myjąca na wilgotną myjkę, natrzeć ciało, odczekać 60 sekund i spłukać.

Skuteczność mikrobiologiczna:

octenisan® - antybakteryjna emulsja myjąca posiada potwierdzoną testami skuteczność zgodnie z normą EN 12054:
izolaty MRSA w czasie 60 sekund
Enterococcus hirae w czasie 60 sekund
Pseudomonas aeruginosa w czasie 60 sekund
E. coli w czasie 60 sekund
W symulowanym teście praktycznym, w warunkach zbliżonych do naturalnych, na skórze sztucznie skontaminowanej S. epidermidis,
zalecany czas działania wynosi 60 sekund.

Produkt dostępny w ofercie aptecznej.
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