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WipeCare Body Hygiene
Kényelmes tisztálkodás és mosdatás

A WipeCare Body Hygiene használatát javasoljuk a betegellátásban dolgozók számára, amikor a 
beteg mosdatását másképp nem lehet megoldani. A nagyméretű, lágy törlőkendők gyengédek a 
bőrhöz, és tiszta, friss érzetet hagynak maguk után - víz, szappan és törülköző nélkül. A nedves 
törlőkendők azonnal használatra készek. A bőrön a tisztítófolyadék gyorsan szárad, így nincs szükség 
további törlésre, szárításra.

Illat és színezékmentes, megkapta az Északi Hattyú címkét
4,5-5,5 pH: az egész testre, intim törlőkendőnek is alkalmas
Hidratáló hatású, nem szárítja a bőrt
Használható szobahőmérsékleten, de melegíthető is

Láz esetén hűtve is használható

Segítségével a tisztálkodás gyorsan és egyszerűen 
megoldható - mindenki számára kényelmes megoldás



A termék kétféle csomagolásban elérhető:

8 darabos kiszerelés: fekvőbete-
gek mosdatásához alkalmas. A 
teljes testfelület tisztítható a 
kendők segítségével

4 darabos kiszerelés: napközbeni 
használatra, amikor szükség van 
egyes testfelületek felfrissítésére.

Használat előtt olvassa el a 
csomagolás hátulján található 
használati utasítást!

Alkalmazási terület: egyszer használatos tisztítókendők a teljes testre. Használatát javasoljuk kórházakban, 
idősgondozó otthonokban, vagy a hospice ellátás területén. Alkalmas az ágyhoz kötött betegek kényelmes, 
higiénikus és hatékony mosdatására. Elhelyezhető mentőjárművekben, betegszállító járművekben is.

Használati utasítás: szükség esetén a kendők (csomagban) felmelegíthetőek mikrohullámú sütőben is. A 4 
darabos csomagot maximum 25, a 8 darabos csomagot maximum 40 másodpercig melegítse, 700 watton. 
Használat előtt mindig ellenőrizze a kendők hőmérsékletét! Kövesse a termék csomagolásán található használati 
útmutatót a testfelületek tisztításakor. A használt törlőkendőket dobja el.

Tárolás: használat után mindig zárja le a csomagolást. A kendőket száraz, fagymentes környezetben tárolja, 
közvetlen napfénytől védve.  

Összetevők: Aqua, Phenoxyethanol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Propylene Glycol, Panthenol, 
Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Chloride. 
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Terméknév Cikkszám Tartalom Kiszerelés

WipeCare Body Hygiene 5243 4 db kendő / 20 x 23 cm 60 x 4 kendő

WipeCare Body Hygiene 5244 8 db kendő / 20 x 23 cm 30 x 8 kendő


