
Fişa Produsului - Curăţarea mâinilor şi a pielii

Loţiune de spălare pentru mâini şi corp, pe bază de 
substanţe selectate de îngrijire a pielii şi surfactanţi 
delicaţi cu toleranţă deosebit de bună a pielii

esemtan® wash lotion

Eficacitatea microbiologică

Instrucţiuni/mod de utilizare

Concentraţii / Timpi de acţiune

pentru uz universal – pentru întreg corpul,
faţă şi păr
potrivit pentru toate tipurile de ten şi pentru tenul 
copiilor mici şi al persoanelor în vârstă
cu lactat de sodiu pentru a menţine hidratarea 
naturală a pielii
menţine efectul antimicrobian al stratului protector 
acid al pielii
valoare pH neutru
potrivit şi pentru pielea sensibilă şi tensionată
conţine alantoină

l Pentru spălarea delicată a întregului corp inclusiv al părului 
l Pentru duşuri, băi parţiale sau complete
l Pentru spălarea mâinilor înainte de dezinfecţia igienică sau 

dezinfecţia chirurgicală

esemtan® waschlotion a fost dezvoltat pentru spălarea delicată a 
mâinilor şi a corpului fiind utilizabil:
l pentru toate tipurile de ten, inclusiv tenul copiilor mici sau a 

persoanelor în vârstă.
l pentru spălarea completă şi delicată a mâinilor înainte de 

dezinfecţia chirurgicală şi dezinfecţia igienică a mâinilor cu 
preparate cu conţinut de alcool.

l pentru o igienă/curăţare delicată a corpului în timpul duşurilor 
sau băilor parţiale şi complete în cazul hipersensibilităţii la 
săpunuri.

l pentru curăţirea blândă şi delicată a pacienţilor înainte de 
intervenţii chirurgicale.

l pentru curăţire în caz de incontinenţă, în cazul bolnavilor 
imobilizaţi la pat pe perioadă mai  îndelungată, în caz de 
prurit anal şi vulvar.

l pentru profilaxie şi terapie de sprijin în dermatita infantilă şi 
în cazul eczemelor anale şi a zonelor genitale.

l pentru spălarea zonelor amputate, ajuta în cazul profilaxiei 
infecţiilor şi prevenirea recurenţelor, respectiv a infecţiilor 
secundare.

l pentru deodorizare în cazul transpiraţiei şi a mirosurilor 
corpului din cauza unor boli.

l pentru spălarea blândă şi delicată a feţei şi a părului. 
l pentru murdăria generală, profesională.  

l Înainte de dezinfecţia chirurgicală sau igienică a mâinilor cu 
preparate cu conţinut de alcool, aplicaţi cca.2 ml. esemtan ® 
waschlotion cu ajutorul unui dozator, adaugaţi apă pentru 
a se forma spuma ,clătiţi şi uscaţi bine mâinile. (repetaţi 
procesul în caz de murdărie excesivă).

l Pentru spălare aplicaţi esemtan® waschlotion pe un burete 
umed sau pe o cârpă, ştergeţi părţile relevante ale corpului, 
spălaţi şi clătiţi.

l Pentru băi complete adăugaţi cca. 20 ml. din produsul 
esemtan waschlotion după ce baia se umple cu apă. Pentru 
băi parţiale folosiţi cantităţi mai mici corespunzătoare.
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Firma Schulke & Mayr deţine certificate DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 şi DIN EN ISO 
13485 (Nr. înreg. 004567-MP23) şi are implementat un sistem de management al mediului 
validat în conformitate cu Reglementările Eco Audit (Nr. Înreg. D-150-00003).

esemtan® wash lotion

Date despre produs

Date fizico chimice:

Aspect verde opalescent delicat

Valoarea pH 5,0  (neutru)

Vâscozitate (20º C) cca. 1,300 mPa*s

O privire de ansamblu asupra tuturor rapoartelor/literaturii existente 
în ceea ce priveşte produsul esemtan® waschlotion se pot găsi pe 
www.schuelke.com.

Pentru răspunsuri la întrebările specifice vă rugăm apelaţi la linia 
telefonică  infoline  +49 40 521 00 666.

Informaţii referitoare la mediu

Schülke fabrică produsele sale în conformitate cu tehnologiile cele 
mai avansate, sigure şi ecologice, economice, menţinând standardele 
ridicate ale calităţii.

Compoziţie:
Ingredienţi: apă, lauret sulfat de sodiu, lauret-3, glucozida lauril, 
distearat de glicol, stearamid-MEA, cocomid-DEA, acid lactic, acid 
citric, hidroxid de sodiu, alantoină, clorid de sodiu, parfumuri, acid 
undecilinic. Acid lauric, fenoxietanol, metildibromo-glutaronitril, 
CI 42090, CI 47005.

Ca rezultat al amestecului echilibrat al combinaţiei variate 
de ingredienţi, esemtan® waschlotion are şi proprietăţi 
antimicrobiene şi de îngrijire a pielii. Spuma delicată şi parfumul 
plăcut, culoarea verde opalescentă completează proprietăţile 
pozitive ale produsului.

l Alantoina, o substanţă cu proprietăţi antiiritante des întâlnită 
în mediul natural, protejează pielea împotriva iritării.

l Lactatul de sodiu, un hidratant biologic al pielii, păstrează 
pielea moale şi netedă, previne uscarea ei.

l Protecţia şi îngrijirea pielii devine posibilă prin substanţe 
emoliente precum acidul lauric şi alţi esteri ai acizilor graşi.

l Sistemul antimicrobian al esemtan ® waschlotion imită 
mecanismul de protejare a pielii împotriva bacteriilor şi 
fungilor, şi este sigur din punct de vedere dermatologic 
în concentraţia folosită: acidul undecilenic şi acidul lauric 
declanşează efectul antimicrobian al stratului protector acid 
al pielii.

Rapoartele experţilor şi informaţii

Producător:
Schulke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germania
Tel.:      +494052100-0
Telfax: +494052100-318
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


