Loțiune de spălare bazată pe agenți de hidratare
selectați

octenisan wash lotion
®

Avantajele noastre
loțiune blândă și fină pentru piele și păr
pentru spălarea întregului corp, cu efect împotriva MDRO
adecvată pentru toate tipurile de piele
pH cu valoare neutră
fără coloranți și parfumuri artificiale

Domenii de utilizare
• destinată spălării întregului corp (inclusiv a părului și pentru
duș), fiind blândă cu pielea
• potrivită pentru toate tipurile de piele, chiar și pentru pielea
sensibilă la săpun sau susceptibilă la alergii
• pentru spălarea ușoară și blândă a pacienților înainte de
operație
• indicată în special pentru utilizarea în secțiile de terapie
intensivă și infecțioase

Profilul produsului
Datorită formulei sale echilibrate cu o gamă variată de
ingrediente active, inclusiv octenidină și alantoină, octenisan®
are proprietăți bune de îngrijire a pielii.

Instrucţiuni de utilizare
Aplicați octenisan® wash lotion nediluat pe un prosop de față
umezit și curat și frecați uniform părțile corespunzătoare ale
corpului timp de aproximativ un minut, apoi clătiți.
A nu se utiliza la copii cu vârsta sub trei ani.

octenisan wash lotion
®

Date despre produs

Informații legate de mediu

Ingrediente:
Apă, oxid de cocamidopropilamină, PEG-7 gliceril cocoat,
glicerină, hidroxietil celuloză, acid lactic, octenidină HCl,
alantoină.

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție
avansate, sigure și cu consideraţie pentru mediu, în același
timp menținând standarde înalte de calitate.

Expertiză și informații

Date fizico-chimice
Culoare
Densitate
Punct de aprindere
Formă
pH
Vâzcozitate, dinamică

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o
trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile
pentru produs: www.schuelke.com.
Pentru întrebări individuale:
Serviciul de vânzare către clienți
Telefon: +49 40 52100-666
E-mail: info@schuelke.com

aproape incoloră
1,006 – 1,0135 g/m3 / 20 °C
nu este aplicabil
vâscoasă
4,8 - 5,2 / 20 °C
nu sunt disponibile informații

Informații pentru comandă
Articol

Ambalaj

Cod articol

Flacon octenisan® wash lotion 150 ml

30/cutie

la cerere

Flacon octenisan® wash lotion 500 ml

20/cutie

la cerere

Flacon octenisan® wash lotion 1 l

10/cutie

la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să
contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Accesorii pentru utilizare
Accesorii

Cod articol
117901

Dozator KHK 1000 (aprox. 0,75-1,5 ml per doză)

669700

Dozator KHK 500 (aprox. 0,75-1,5 ml per doză)

669600

sm 2 500 (aprox. 1,0-3,0 ml per doză)

668600

sm 2 Universal (aprox. 1,0-3,0 ml per doză)

668500

IS O

13485

Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secţ. 13
alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici
ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.
O companie a
Grupului Air Liquide

Producător:
Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureş, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro
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Pâlnie de decantare

Qu

500 ml/1 l pompă de dozare (3 ml/doză)

