
Pianka czyszcząco-pielęgnująca

esemtan® cleansing foam
pianka

Zalety
skutecznie i szybko usuwa zanieczyszczenia,

nie powoduje zakłóceń w oddychaniu skóry,

eliminuje nieprzyjemne zapachy,

nie powoduje wysuszania skóry,

nie powoduje podrażnienia skóry i błon śluzowych,

bez konieczności użycia wody

Obszary zastosowania
esemtan® - pianka czyszcząco-pielęgnująca przeznaczona
jest do skóry zanieczyszczonej wydalinami, u obłożnie
chorych pacjentów, mających problemy z trzymaniem
moczu i kału. esemtan pianka czyszcząco-pielęgnująca
delikatnie myje skórę, zawiera również substancje o
własciwościach natłuszczających. Zawartość substancji o
własciwościach powierzchniowo-czynnych w połączeniu z
fizyczno-mechanicznym efektem oczyszczania powodują
redukcję niepożądanych drobnoustrojów. esemtan® - pianka
czyszcząco-pielęgnująca nie powoduje podrażnień skóry i
błon śluzowych oraz eliminuje nieprzyjemny zapach kału i
moczu.

Wskazówki dotyczące stosowania
Przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć opakowaniem,
a następnie z odległości ok. 20 cm nanieść piankę na
zanieczyszczone miejsca ciała, pozostawić na chwilę w celu
umożliwienia działania preparatu a następnie zebrać piankę
wraz z zanieczyszczeniem jednorazowym ręcznikiem lub
ligniną. Przy silnym zabrudzeniu zabieg należy powtórzyć.
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Dystrybutor Osoba odpowiedzialna
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 (0)  40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@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, Paraffinum Liquidum, Isobutane, Isopropyl
Palmitate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Caprylic/
Capric Triglyceride, Parfum, Benzyl Alcohol, Phenetyl Alcohol,
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Butane, Propane, Lactic
Acid, Potassium Hydroxide.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gęstość ok.   0,98 g/cm3 /   20 °C

Kolor bezbarwny

pH 6,7 - 7,3 /   20 °C /   (nierozcieńczony)

Tarcie, dynamiczne Brak dostępnych danych

Temperatura zapłonu Nie dotyczy

Wskazówki szczególne
Unikać kontaktu z oczami.
Opakowanie jest pod ciśnieniem. Aerozol łatwopalny.
Ogrzanie może spowodować wybuch. Przechowywać i
stosować z dala od ognia, gorących powierzchni, otwartego
ognia, i innych źródeł zapłonu. Nie palić podczas stosowania.
Nie rozpylać na otwarte źródło ognia lub iskrzenia. Nie
dziurawić i nie wrzucać do ognia nawet po zużyciu.
Chronić opakowanie przed działaniem promieni słonecznych i
temperaturą powyżej 50°C.
Nie stosować u dzieci. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Termin ważności: 30 miesięcy.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

ESEMTAN CLEANSING FOAM -PL-
500ml DS.

10/Karton 127004

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 1062509


