
Skinsan® Scrub N
SKUTECZNA DEKOLONIZACJA  
I PIELĘGNACJA RĄK I SKÓRY PACJENTA

PRZYJAZNY DLA SKÓRY PŁYN DO MYCIA 
O DZIAŁANIU MIKROBÓJCZYM

Płyn do mycia rąk i całego ciała  
o działaniu mikrobójczym – skuteczne 
mycie i dekolonizacja bez podrażniania 
skóry. To doskonały wybór zarówno dla 
personelu, jak i pacjenta.

DEKOLONIZACJA SKÓRY

Skinsan® Scrub N jest polecany przez 
profesjonalistów z obszaru ochrony zdrowia 
dzięki swoim właściwościom:

\\  SKUTECZNY – szerokie spektrum  
i przedłużone do 24 godzin 
działanie przeciw MRSA

\\  DELIKATNY – doskonałe właściwości 
pielęgnacyjne, udowodnione w codziennym 
użyciu w szpitalach

\\  PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA –  
połączenie skuteczności mikrobójczej, 
łagodnego działania na skórę i łatwości 
użycia czynią ten produkt doskonałym 
rozwiązaniem do dekolonizacji skóry

NOWOŚĆ!

NIE
WYMAGA
SPŁUKIWANIA

Skuteczny także wobec  

Klebsiella NDM i wieloopornej E.coli

MRSA



Skinsan® Scrub N 
Mikrobójczy płyn – bez dodatków zapachowych i barwników 

DEKOLONIZACJA SKÓRY

SZEROKIE SPEKTRUM  
I DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE
Skinsan® Scrub N jest skuteczny wobec 
bakterii (łącznie z MRSA i MRGN), 
drożdży, wirusów osłonionych i działa 
skutecznie do ponad 24 godzin po 
użyciu. Dzięki temu chroni pacjentów 
przed ponownym skolonizowaniem.  
Jego skuteczność została potwierdzona 
zgodnie z najnowszymi standardami 
badawczymi i w codziennym użyciu  
w szpitalach. 

DELIKATNOŚĆ DLA SKÓRY NIE 
WYMAGAJĄCA SPŁUKIWANIA 
Wyjątkowe połączenie składników 
zapewnia jednocześnie czystość  
i dekolonizację oraz nawilżenie skóry. 
Unikatowe właściwości pielęgnacyjne  
i łagodność dla skóry Skinsan® Scrub N 

zostały udowodnione w testach 
klinicznych in vitro oraz w codziennym 
użyciu w szpitalach. Dzięki zastosowaniu 
opatentowanego składnika Pentavitin®, 
preparat ma działanie głęboko 
nawilżające i wygładzające. Skinsan® 
Scrub N może być pozostawiony na 
skórze i nie wymaga spłukiwania. 

WYGODNE ROZWIĄZANIE DLA 
PRACOWNIKÓW OCHRONY 
ZDROWIA I PACJENTÓW 
Możliwość wyboru formy i opakowania 
preparatu ułatwiają przeprowadzenie 
procedur dekontaminacji, niezależnie od 
tego czy pacjent jest unieruchomiony czy 
chodzący. Skinsan® Scrub N w postaci 
piany ułatwia aplikację w trudnodostępnych 
miejscach, aby zagwarantować pełną 
dekolonizację.
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OBSZAR ZASTOSOWAŃ

\  Dekolonizacja skóry pacjenta z MRGN  
i MRSA (łącznie z włosami)

\  Redukcja mikroflory skóry przed 
zabiegami

\ Higieniczne mycie rąk

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Dekolonizacja pacjenta z MRSA/MRGN  
i ogólna redukcja mikroflory skóry: 

Nałóż wystarczającą ilość 
nierozcieńczonego preparatu Skinsan® 
Scrub N na zwilżoną myjkę lub 
bezpośrednio na skórę, zgodnie  
z obowiązującą procedurą. Umyj całe ciało, 
twarz, włosy. W przypadku dekolonizacji 
MRSA /MRGN całego ciała powtarzaj 
codziennie do czasu, gdy dekolonizacja 
zostanie wykazana w testach.

Higieniczne mycie rąk:
Wcierać 3 ml (preparat w płynie) lub  
4 dozy pompki (pianka) w suche dłonie 
przez 30 sekund, następnie zmyć.

SKŁADNIKI AKTYWNE 

100 g płynu zawiera:  
0,9 g diglukonianu chlorheksydyny,  
0,9 g chlorku didecylodimetyloamonu

Nr pozwolenia na obrót produktem 
biobójczym: 6918/17

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS ILOŚĆ KOD

Skinsan® Scrub N  
w postaci piany 12 x 200 ml 3083420

Skinsan® Scrub N 24 x 500 ml 3083240

Skinsan® Scrub N 12 x 1 L 3083300

Skinsan® Scrub N 2 x 5 L 3083340

PRZECHOWYWANIE 
Produkt powinien być przechowywany  
w oryginalnym opakowaniu  
w temperaturze poniżej 25°C w suchym 
nienasłonecznionym miejscu.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY 
UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW 
OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM 
NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE 
DOTYCZĄCE PRODUKTU. WYŁĄCZNIE DO 
ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.

SKUTECZNY
DELIKATNY
PRZYJAZNY DLA 
UŻYTKOWNIKA

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I WIRUSOLOGICZNYCH

SKUTECZNOŚĆ ŚRODKA NIEROZCIEŃCZONEGO CZAS 
DZIAŁANIA

Higieniczne mycie rąk (wg EN 1499) 3 ml na suche dłonie (płyn do 
mycia) / 4 dozy pompki na suche dłonie (pianka)

30 s

EN 1276, EN 13727 bakteriobójczy 
EN 1650, EN 13624 drożdżobójczy

30 s 
60 s

Inaktywacja wirusów osłonionych (łacznie z HBV, HCV i HIV),  
testowany zgodnie z zaleceniem 01/2004 RKI  
(Instytut Roberta Kocha) metodyka DVV2008

60 s

STOSOWANIE W PRZYPADKU PACJENTÓW UNIERUCHOMIONYCH 

Nałóż wystarczającą ilość 
nierozcieńczonego preparatu 
Skinsan® Scrub N na czystą, 
zmoczoną myjkę. Można 
również użyć nierozcieńczo-
nego preparatu Skinsan® 
Scrub N w postaci piany, na-
łożonego przy pomocy  
suchej myjki na skórę i włosy 
pacjenta.

Wykorzystaj łącznie 4 czyste myjki: 
1.  myjka: do twarzy, głowy, uszu, szyi, klatki 

piersiowej, brzucha, ramion, rąk i palców. 
2.  myjka: do pleców, odbytu i narządów 

płciowych. 
3.  myjka: do obszaru pachwinowego  

i kończyn dolnych. 
4.  myjka: do umycia tych obszarów głowy, 

które nie zostały dotąd umyte. W tym celu 
pacjenta należy odwrócić na świeżo 
zasłaną część łóżka.
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Usuń myjki po użyciu, 
zgodnie z istniejącą 
procedurą.


