BAKTI
Περιγραφή Προϊόντος – χαρακτηριστικά
Το BaktiWash 4% CHG είναι ένα αντιµικροβιακό σαπούνι, για
τον βαθύ καθαρισµό και αντισηψία χεριών και σώµατος που
χρησιµοποιείται στον χώρο της Υγείας, στη Βιοµηχανία
τροφίµων, στην Κτηνιατρική πρακτική αλλά και στην προσωπική Υγιεινή.
Το Bakti Wash 4% CHG µειώνει σηµαντικά την παροδική
χλωρίδα του δέρµατος και προστατεύει από υπερβολική
ξηρότητα.
Κατάλληλο για υγιεινή αντισηψία χεριών και την προεγχειρητική αντισηψία του σώµατος των ασθενών.
Δραστικό ενάντια σε MRSA και σε άλλα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά µικρόβια.
Το αντιµικροβιακό σαπούνι µε 4% χλωρεξιδίνη είναι
αποτελεσµατικό για χειρουργική αντισηψία χεριών µε πλύσιµο
σε 5'.

Ιδιότητες Προϊόντος – Χρήση
Αντιµικροβιακό σαπούνι για την Υγιεινή Αντισηψία Χεριών
συµφ. µε ΕΝ 1499 σε 60 δευτερόλεπτα.
Κατάλληλο για χρήση στα µαλλιά και το σώµα ασθενών µε
MRSA.
Ήπια σύνθεση/Απαλό στο δέρµα Ουδέτερο ph.
Ευχάριστο άρωµα.

-

Σύνθεση:
Ανα 100 gr περιέχονται 4% διγλoυκονικής χλωρεξιδίνη.

Βακτηριοκτόνο (συµπ. MRSA) σύµφωνα µε ΕΝ 13727 σε 60
δευτερόλεπτα, ΕΝ 1499 για Υγιεινή Αντισηψία χεριών, EN 1275,
DGHM.

Το προϊόν έχει αξιολογηθεί ως «εξαιρετικά καλό» ύστερα από
εκτεταµένη µελέτη που διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις Διεθνείς
Οδηγίες. Dr. Med Werner Voss, Investigating Specialist for
Dermatology 23/12/2011.

Πεδίο Εφαρµογής

-

Αντιµικροβιακό κρεµοσάπουνο
Δερµατολογικά ελεγµένο

Συµβατότητα µε το δέρµα

Τρόπος Εφαρµογής

-



Μικροβιολογικό Φάσµα

Υγιεινή Αντισηψία Χεριών σύµφ. Με ΕΝ 1499.
Το προϊόν χρησιµοποιείται αδιάλυτο. Σε βρεγµένο δέρµα
εφαρµόστε 3-5ml προϊόντος, τρίψτε καλά προσθέτοντας νερό
για να δηµιουργήστε αφρό. Έπειτα από 1' πλυσίµατος των
χεριών µε χλιαρό νερό, ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε τα µε
καθαρή πετσέτα.
Υγιεινό πλύσιµο σώµατος: βρέξτε το δέρµα. Εφαρµόστε επαρκή
ποσότητα προϊόντος, απλώνοντας το στο σώµα για να δηµιουργηθεί αφρός. Έπειτα ξεπλύνετε επισταµένα µε καθαρό νερό. Σε
περιοχές µε χαµηλή εφίδρωση, εφαρµόστε µόνο 1 φορά. Σε
περιοχές µε σµηγµατογόνους αδένες εφαρµόστε 2 φορές.
Πλύσιµο µαλλιών: τρίψτε τα βρεγµένα µαλλιά µε το προϊόν για
τουλάχιστον 1 λεπτό. Ξεπλύνετε καλά µε νερό. Επανάλαβετε αν
κριθεί απαραίτητο.

-

LIQUID WASH

Αντισηψία ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού σε
περιπτώσεις επιµόλυνσης MRSA.
Υγιεινή Αντισηψία χεριών σύµφωνα µε ΕΝ 1499.
Κατάλληλο για βαθύ καθαρισµό και απόσµηση ασθενών µε
ακράτεια.
Προεγχειριτική προετοιµασία – αντισηψία ασθενών.
Κατάλληλλο για 5ήµερη διαδικασία αποαποικιοποίησης, πρίν τις
χειρουργικές επεµβάσεις.
Κατάλληλο για αντισηψία χεριών σε γηροκοµεία.
Εναλλακτικό προϊόν σε σχέση µε τα κοινά κρεµοσάπουνα που
χρησιµοποιούνται στους χώρους της Υγείας, Κοινωνικής
Φροντίδας, Ιατρικής πρακτικής, όπως επίσης και της Βιοµηχανίας τροφίµων, δηµόσιες υπηρεσίες, µαγειρεία και Κτηνιατρική
πρακτική.

Συσκευασία
Μέγεθος
500ml
1000ml

Τεµάχια

Κωδ.

20
10

1019
1020

Οι φιάλες των 500ml & 1000ml
είναι συµβατές µε όλα τα eurodispenser.

