
LIFO-SCRUB®

PRZEDOPERACYJNE MYCIE CIAŁA Z CHLOREKSYDYNĄ



PRZEDOPERACYJNE MYCIE CIAŁA

Lifo-Scrub®… z chlorheksydyną

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA NR KAT.

Butelka 500 ml 180136

WŁAŚCIWOŚCI

 · Płyn do mycia skóry na bazie diklukonianu chlorheksydyny

 · Skuteczny przeciwko  bakteriom (w tym MRSA), grzybom,  
 wirusom otoczkowym (w tym HBV, HCV, HIV) 

 · Przyjazny dla skóry

 · Do antyseptycznego mycia całego ciała

 · Do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk

Lifo-Scrub® jest gotowym do użycia roztworem do antysep-
tycznego mycia całego  ciała oraz higienicznego i chirurgicz-
nego mycia rąk.

Oprócz szerokiego spektrum przeciwdrobnoustrojowego 
charakteryzuje szybkim działaniem oraz wydłużonym efektem 
zastosowania
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ

 ·  Do antyseptycznego mycia całego ciała przed zabiegami 
chirurgicznymi

 · Do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk

ANTYSEPTYCZNE MYCIE CAŁEGO CIAŁA
Ciało myjemy  w wannie lub pod prysznicem za pomo-
cą Lifo-Scrub® tak jak normalnym płynem myjącym (pod 
prysznicem Lifo-Scrub® powinien pozostać na powierzchni 
skóry przez co najmniej 60s i następnie  spłukany). Mycie 
rąk, po zwilżeniu naniesienie preparatu i mycie przy użyciu  
Lifo-Scrub® 60sek/120sek, a następnie spłukanie i osuszenie. 
Pacjentów leżących można myć Lifo-Scrub®  z wykorzysta-
niem standardowej techniki kąpieli w łóżku. 

Lifo-Scrub® – Skład
1 ml roztworu zawiera:
Substancje aktywne: 40 mg diklukonianu chlorheksydyny
Inne substancje pomocnicze: detergent, perfumy, barwnik Ponceau 4R (E 124)

Zakres działania Czas ekspozycji

Antyseptyczne mycie ciała min. 60 sek.

Higieniczne mycie rąk min. 60 sek.

Chirurgiczne mycie rąk min. 180 sek.

MRSA 30 sek.

Grzyby 60 sek.

HCV 15 sek.

HBV / HIV 120 sek.

Vaccinia 120 sek.

UWAGA 
Mycie jest jedynie pomocniczą procedurą higieniczną. Nie może  
zastąpić konwencjonalnej dezynfekcji skóry, np. przedoperacyjnej 
dezynfekcji miejsca operowanego.

Jednoczesne stosowanie lub połączenie Lifo-Scrub® i mydła lub 
innych środki anionowych (np. kąpiele pianowe) zmniejszają 
skuteczność chloheksydyny.
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