Pěna na jemné čištění pokožky.

esemtan® cleansing foam
Naše plus:
Jemná pěna pro očištění a mytí pokožky
Určena pro imobilní, inkontinentní pacienty
Čistí znečištěnou pokožku a absorbuje nepříjemné
pachy
Nezanechává lepivý film
Osvěžující, s příjemnou vůní

Oblast použití:
Pro mytí a čištění pokožky pacientů ve všech typech zdravotnických
zařízení a ústavech sociální péče. Velmi vhodná pro ošetřování imobilních a inkontinentních pacientů.

Návod na použití:
Zatřeste nádobou a stlačte ventil v horní části nádoby. Naneste
pěnu přímo na pokožku ze vzdálenosti asi 20 cm. Nechejte krátce
působit a poté setřete z pokožky jednorázovým ubrouskem.

esemtan® cleansing foam
Složení:

Životní prostředí:

Ingredients: Aqua, Paraffinum Liquidum, Isobutane, Isopropyl Palmitate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Caprylic/Capric
Triglyceride, Parfum, Benzyl Alcohol, Phenethyl Alcohol, Butane,
Propane, Hydroxycitronellal, Linalool, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol, Citral, Benzyl Salicylate, Citronellol,
Lactic Acid, Potassium Hydroxide.

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
vzhled

bezbarvá kapalina

ph

cca 7

Zvláštní upozornění:
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Obsahuje extrémně hořlavý plyn. Používejte jen k účelu, ke kterému je
produkt určen. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním
zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima. K recyklaci odevzdejte pouze prázdný obal.

Logistické informace:
Název produktu
esemtan® cleansing foam

Balení

Ks v kartonu

500 ml tlaková nádoba

10

Doba exspirace:
30 měsíců

Typ přípravku:

Kosmetický přípravek

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu
léčiv dle GMP certifikátu.

Součást skupiny Air Liquide.

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

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v ČR:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
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08022016

Další informace:

