
Rękawiczki do szybkiego i delikatnego
mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia
wody

esemtan® wash mitts

+ Alantoina

Zalety
gotowy i łatwy do użycia

nie wymaga spłukiwania

bez zawartości mydła

łagodny dla skóry

doskonałe właściwości myjące

myje i pielęgnuje bez użycia wody

posiada przyjemny zapach

pH neutralne dla skóry

przebadany dermatologicznie

Obszary zastosowania
Obszary zastosowania:
• delikatne mycie ciała bez użycia wody
• jednoczesne mycie i pielęgnacja
• szczególnie polecany do mycia i pielęgnacji osób
unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach
intensywnej opieki medycznej i w izolatkach
• możliwość stosowania do wszystkich rodzajów skóry

Własciwości produktu
esemtan® wash mitts są łatwe i wygodne w użyciu
dzięki postaci rękawiczek. Wykonane są z puszystej i
miękkiej tkaniny. Nie uszkadzają kwasowego płaszcza
ochronnego skóry. Zawierają alantoinę i chronią skórę przed
podrażnieniami.

Wskazówki dotyczące stosowania
Należy zwrócić uwagę na zwilżenie całej powierzchni skóry,
szczególnie pod pachami, między palcami i na innych
fałdkach skóry. Spłukiwanie wodą nie jest wymagane. Podczas
długoterminowego i regularnego korzystania z esemtan®
wash mitts powinno być wykonane np.raz w tygodniu mycie
przy użyciu płynu i wody.

W razie potrzeby opakowanie przed użyciem może być
podgrzane w kuchence mikrofalowej (30 sek./600 W), a w celu
uzyskania efektu odświeżającego schłodzone.
Ostrożnie otworzyć opakowanie, wyjąć rękawicę i umyć skórę.
Zastosuj jedną rękawicę myjącą na określoną część ciała:
1. twarz, szyja, piersi
2. prawa ręka i pacha
3. lewa reka i pacha
4. podbrzusze
5. prawa noga
6. lewa noga
7. plecy
8. pośladki
Pozostałe 2 rękawice są dodatkowe i do wykorzystania np. do
okolic wymagających szczególnej pielęgnacji.
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Dystrybutor: Osoba odpowiedzialna:
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

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

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
Skład produktu kosmetycznego:
Ingredients:  Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Polyglyceryl-4
Caprate, Allantoin, Sodium Benzoate, Phenethyl Alcohol,
Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gęstość ok.   1,0 g/cm3 /   20 °C

Kolor bezbarwny

pH ok.   5 /   20 °C /   (nierozcieńczony)

Tarcie, dynamiczne podobny do wody

Temperatura zapłonu Nie dotyczy

Wskazówki szczególne
Nie należy używać w przypadku alergii lub podejrzenia alergii
na którykolwiek ze składników preparatu. Przechowywać
w temperaturze pokojowej. Chronić przed bezpośrednim
nasłonecznieniem. Nie używać po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 18 miesięcy.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

Esemtan wash mitts 10 ST SP 24/Karton 129701

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje
Nr ref. CPNP 1624154.
Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące
preparatu.


