Velodes® Soap Foam
Pianka do mycia rąk
Zastosowanie:
Velodes® Soap Foam to delikatny płyn aplikowany w postaci pianki do higienicznego mycia rąk. Płyn nie zawiera mydła, dzięki czemu
może być stosowany u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Płyn tworzy białą, trwałą i gęstą pianę delikatnie
pokrywając myte dłonie. Ze względu na zawartość składników pielęgnujących i nawilżających zalecana jest dla personelu medycznego
narażonego w wyniku częstego mycia na macerację skóry. Przebadany dermatologicznie.
Sposób użycia:
Mycie rąk: Niewielką ilość pianki nanieść na nawilżone dłonie, następnie spłukać wodą. Czynności wykonywać zgodnie z techniką
mycia rąk wg WHO. Mycie pod prysznicem: Piankę nanieść na zwilżoną skórę i włosy. Myć ciało, następnie spłukać pod bieżącą wodą.
Skład:
Glycerin, Sodium C14-16 Oleﬁn Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone.

Cechy produktu:
Delikatny płyn aplikowany w postaci pianki
do higienicznego mycia rąk.

Ze względu na zawartość składników pielęgnujących
i nawilżających zalecana jest dla personelu medycznego
narażonego w wyniku częstego mycia na macerację skóry.

Płyn nie zawiera mydła, dzięki czemu może być stosowany
u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła.

Przebadana dermatologicznie.

Płyn tworzy białą, trwałą i gęstą pianę delikatnie pokrywając
myte dłonie.

Opakowania handlowe: wkład 1 l do dozownika
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Velodes® Soap Foam
Technika mycia rąk według WHO:
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Zmocz ręce wodą

Nabierz tyle
środka, aby
pokryć całe
powierzchnie
dłoni

Pocieraj o siebie
rozprostowane dłonie

Połóż prawą dłoń na grzbiecie
lewej dłoni przeplatając palce
a następnie zamień dłonie
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Złóż razem dłonie
przeplatając palce

Grzbiet palców dłoni schowaj
w drugiej dłoni splatając razem
palce

Pocieraj obrotowo lewy kciuk
zaciśnięty w prawej dłoni
a następnie zamień dłonie

Pocieraj obrotowo lewą dłoń
do tyłu i przodu zaciśniętymi
palcami prawej dłoni a następnie
zmień ręce
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Opłucz ręce wodą

Wytrzyj ręce do sucha
jednorazowym ręcznikiem
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Użyj ręcznika do zakręcenia kranu
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Teraz Twoje ręce są bezpieczne

Akcesoria:

dozowniki łokciowe 1 l w systemie zamkniętym
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