
ĀDA UN ROKAS

PURE
LINE

Krāsu un smaržu nesaturošo 
produktu līniju skat. šeit: 
www.ecolabhealthcare.de 

 
 

Janums!
 

 

 

  STIPRS - plašs pielietojuma spektrs ar 
paliekošu iedarbību ilgāk par 24 stundām.

  LABA PANESAMĪBA - lieliskas ādas 
panesamības un ādas kopšanas īpašības.

  VIEGLI LIETOJAMS - vienkārši pielietojams, 
jo īpaši nekustīgiem pacientiem - 
produkts nav jānoskalo.

 
 

Skinsan ®  Scrub N  
Ļoti efektīvs pacientu dekolonizācijai - nesatur krāsu un smaržu. 

ĀDAI DRAUDZĪGS PRETMIKROBU 
MAZGĀŠANAS LOSJONS UN PUTAS.

LEAVE
ON

Nav nepieciešama

noskalošana

Pretmikrobu mazgāšanas losjons un putas ar 

kolonizētu pacientu mazgāšanai un dekolo-
nizācijai slimnīcā, pansionātā un mājās.



Mūsu sasniegumi Jūsu ieguvumi

Plašs iedarbības spektrs pret baktērijām 
(t.sk., MRSA / MRGN), raugiem un apvalkotiem 
vīrusiem.

 
   

Pēc aktuāliem testēšanas normatīviem 
iedarbība ir pārbaudīta un pierādīta klīniskajā 
ikdienā. 

 
 

 

Izcilas ādas panesamības dēļ nav nepieciešama 
noskalošana.

Tādas sastāvdaļas kā pentavitīns  un glicerīns 
nodrošina lieliskas ādu kopjošas īpašības.

®

Ļoti viegli lietojams aprūpes personālam 
un pacientiem 

 
Vienkārši pielietojams, jo īpaši nekustīgiem 
pacientiem. Produkts nav jānoskalo. 

 
 

Skinsan ®  Scrub N
Pretmikrobu mazgāšanas losjons un putas - nesatur krāsu un smaržu

IEDARBĪBA
EKSPOZĪCIJA 

sek.

Higiēniska roku mazgāšana atbilstoši EN 1499 (VAH - saraksts)

3 ml Skinsan  Scrub N / 4 pumpja devas Skinsan  Scrub N Foam 
neatšķaidītā veidā ieberzēt sausās rokās.

®   ®  30

EURO - normatīvi (liela slodze)

EN 13727 (baktericīds) 30

EN 13624 (levurocīds) 60

Pārbaude atbilstoši DVV/RKI - vadlīnijām 2008
Pārbaude atbilstoši RKI - ieteikumiem 1/2004
Ierobežoti virucīds (t.sk., HIV, HBV, HCV)

 60

® 

 

®

 
 

Izmantojiet 4 vienreizlietojamās lupatiņas
1. lupatiņa:    sejai, galvai, ausīm, kaklam, 

krūtīm, vēderam, rokām, 
plaukstām un nagiem

2. lupatiņa:   mugurai, anālajai un 
ģenitāliju zonai

 

3. lupatiņa:   cirkšņu zonai un apakšējām 
ekstremitātēm

 

4. lupatiņa:   galvas un muguras zonām, 
kuras iepriekš netika 
sasniegtas.

 

Lupatiņas pēc lietošanas izmest.
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Ecolab Europe GmbH
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CH-8304 Wallisellen, Zurich
www.ecolab.com

 Ecolab SIA
Bauskas iela 58a-8, Rīga,
LV-1004, Latvija,
Tel. +371 670 63 770

 

 PIELIETOJUMS
  MRSA visa ķermeņa dekolonizācijai, 

t.sk., matiem
 

  

 higiēniskai roku mazgāšanai

 SASTĀVS
Aktīvā viela: 100 g šķīduma satur 
0,9 g hlorheksidīna diglukonātu, 
0,9 g didecildimetilamonija hlorīdu
Biocīda inventarizācijas nr.:LV20062016/4977. 

 
 

ATZINUMI

 
 

 

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
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INFORMĀCIJA PASŪTĪJUMIEM

Produkts Iepakojums  

Skinsan ®   
Scrub N 24 x 500 ml 

Skinsan ®   
Scrub N Foam 12 x 200 ml

UZGLABĀŠANA
Produktu uzglabāt oriģinālajā iepakojumā ne 
vairāk kā 25 °C temperatūrā.
Uzglabāt vēsā un sausā vietā, sargāt no tiešu 
saules staru iedarbības.

 
 

DEZINFICĒŠANA
MAZGĀŠANA
KOPŠANA

ĀDA UN ROKAS

LIETOJIET BIOCĪDUS UZMANĪGI. PIRMS LIETOŠANAS 
VIENMĒR IZLASIET ETIĶETI UN INFORMĀCIJU PAR 
BIOCĪDU.  

Uz tīras, mitras vienreizlietoja-
mas lupatiņas uzlejiet 
pietiekamu daudzumu 
neatšķaidītu Skinsan   Scrub N. 
Skinsan Scrub N Foam 
neatšķaidītā veidā var tikt 
lietotas arī uz pacienta ādas un 
matiem. 

Plaši pārbaudīts - mikrobioloģiski, virusoloģis-

ki, toksikoloģiski un ekoloģiski.
Pēc Jūsu pieprasījuma mēs labprāt sniegsim 
Jums testēšanas atzinumu.

MRSA visa ķermeņa dekolonizācija un 

samazināšana:
Uz tīras, mitras vienreizlietojamas lupatiņas 
uzlejiet pietiekamu daudzumu neatšķaidītu 
Skinsan  Scrub N, att. Skinsan  Scrub N Foam 
lietojiet tieši uz ādas un matiem. Nomazgā-
jiet visu ķermeni, seju un matus. 
MRSA- visa ķermeņa dezinfekcijai dekolo-
nizācijas ārstēšanas ietvaros atkārtojiet to 
katru dienu, kamēr dekolonizācijas ārstēšana 
ir veiksmīga (3 MRSA negatīvas uztriepes).

Higiēniska roku mazgāšana:
3 ml Skinsan  Scrub N / 4 pumpja devas 
Skinsan  Scrub N Foam neatšķaidītā veidā 
ieberzēt sausās rokās un nomazgāt.


