
Emulsja myjąca do rąk ciała i włosów

s&m wash lotion
emulsja myjąca

Zalety
delikatna, nie zawierająca mydła emulsja myjąca

dermatologicznie przebadana

do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk,
do mycia ciała i włosów pacjenta
zawiera składniki o własciwościach nawilżających i
natłuszczających
pH neutralne dla skóry

utrzymuje i stabilizuje właściwości kwaśnego płaszcza
ochronnego skóry
nie zwiera parabenów

Obszary zastosowania
Szczególnie dobrze tolerowany przez skórę preparat do
mycia skóry rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją
oraz do mycia ciała i włosów pacjenta. Zawiera substancje
o właściwościach pielęgnujących i łagodne dla skóry środki
powierzchniowo czynne.

Własciwości produktu
Szczególnie dobrze tolerowany przez skórę preparat do
mycia zawierający łagodne dla skóry syntetyczne związki
powierzchniowo czynne oraz substancje nawilżające oraz
natłuszczające.

Wskazówki dotyczące stosowania
• Przy myciu przed dezynfekcją chirurgiczną rąk około 2-3

ml s&m® - emulsji myjącej nanieść na ręce, wytworzyć pod
wodą pianę, umyć ręce, spłukać wodą i dokładnie osuszyć.
W przypadku bardzo silnego zabrudzenia czynność należy
powtórzyć.

• Do mycia ciała nanieść s&m® - emulsję myjącą na wilgotną
gąbkę lub ściereczkę, natrzeć odpowiednie partie ciała i
zmyć wodą.

• Do kąpieli całego ciała użyć co najmniej 20 ml s&m® -
emulsji myjącej na 100 l wody.

• Do kąpieli pod prysznicem lub mycia włosów s&m® -
emulsję myjącą stosować tak jak inne przeznaczone do
tego celu szampony i płyny.
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Dystrybutor: Osoba odpowiedzialna:
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 568-22-02
Telefax +48 22 568-22-04
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@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
Ingredients: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride,
Laureth-3, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenoxyethanol, Benzoic
Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, CI 42051, CI
47005, Lactic Acid, Sodium Hydroxide

Dane chemiczno-fizyczne

Forma lepka ciecz

Gęstość ok.   1,03 g/cm3 /   20 °C

Kolor zielony

pH ok.   5 /   20 °C

Tarcie, dynamiczne ok.   1.900 mPa*s /   20 °C /  Metoda :  DIN 53019

Temperatura zapłonu Nie dotyczy

Wskazówki szczególne
Możliwe jest wytrącenie się osadu w wyniku przechowywania
produktu w zbyt niskiej temperaturze. Jest to zjawisko
całkowicie odwracalne, osad znika po ogrzaniu produktu do
temperatury pokojowej i nie ma wpływu na jakość produktu.
Środek do stosowania zewnętrznego. Nie stosować po upływie
terminu ważności.
Termin ważności: 30 miesięcy.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

S&M WASH LOTION 500ml FL 20/Karton 112006

S&M WASH LOTION 1L FL 10/Karton 112002

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 1069777


