
Delikatna emulsja myjąca z oliwą z oliwek

Prosavon
mydło w płynie

Zalety
emulsja myjąca bez zawartości mydła,

przebadany dermatologicznie,

pH neutralne dla skóry,

zawiera składniki natłuszczajace pielęgnujące,

przyjemny zapach

Obszary zastosowania
prosavon® emulsja myjąca została opracowana do mycia rąk
iciała :
- przed higieniczną dezynfekcja rąk,
- przed chirurgiczną dezynfekcją rąk,
- ogólnej higieny i mycia rąk i ciała,
- mycia pacjenta przed zabiegami operacyjnymi,
- mycia w przypadku nadmiernego pocenia się oraz do
usuwania nieprzyjemnego zapachu ciała spowodowanego
chorobą.
prosavon® emulsja myjąca jest przeznaczona do stosowania
w placówkach służby zdrowia, opieki społecznej,a w
szczególności w obszarach o wysokich wymaganiach w
zakresie higieny.

Własciwości produktu
Preparat dobrze toterowany przez skórę bez zawartości
barwników. Nie powoduje podrażnień i alergii. Zawiera
oliwę z oliwek  oraz pielęgnacyjne składniki zapobiegajace
wysuszeniu skóry.

Wskazówki dotyczące stosowania
*Przy myciu przed dezynfekcją higieniczną oraz chirurgiczną
około 2 ml emulsji prosavon®  nanieść na ręce, wytworzyć pod
woda pianę, umyć ręce, spłukać wodą i dokładnie osuszyć.
W przypadku bardzo silnego zabrudzenia czynność należy
powtórzyć.

* Do mycia ciała nanieść prosavon® na wilgotna gabeczkę
lub ściereczkę i natrzeć odpowiednie partie ciała i po 30
sekundach  spłukać wodą.
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Dystrybutor Osoba odpowiedzialna
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon 22 11 60 700
Telefax 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon + 420 558 320 260
www.schulke.cz

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
Ingredients: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl
Betaine, Cocamide DEA,
Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Olive
Oil Glycereth-8 Esters, Glycerin, Styrene / Acrylates
Copolymer, Polyquaternium-7, Parfum, Citric Acid,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Wskazówki szczególne
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami
ciepła. Przechowywać w temperaturze od 5-25°C. Nie
stosować po upływie terminub ważności. Termin ważności: 2
lata.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

Prosavon (z dozownikiem) 500 ml FL 1/Karton 70000092

Prosavon do dozownika 500 ml FL 1/Karton 70000093

Prosavon 1 l FL 1/Karton 70000094

Prosavon Bag 1 l WR 1/Karton 70000095

Prosavon 5 l KA 1/Karton 70000096

Badania i informacje
Nr ref. CPNP 1563204


