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Varenummer 6757

Vaskecreme, ABENA, 5000 ml, uden
farve, med parfume
Fjerner ubehagelig lugt
Efterlader en beskyttende hinde på huden
Lettere arbejdsrutiner

Produktbeskrivelse

ABENA Washing Lotion er en mild og effektiv vaskecreme for skånsom personlig hygiejne.
Et godt alternativ til den traditionelle vask med vand og sæbe. Ved brug af dette produkt undgås sæberester på huden, der virker meget irriterende.
Du undgår også at sengetøjet bliver vådt.
Washing Lotion er en ideel løsning til sengeliggende, immobile og/eller inkontinente patienter. Vaskecremen fjerner effektivt svedsalte og dårlig
kropslugt og efterlader en beskyttende hinde på huden.
Ydermere reducerer produktet inflammation da det indeholder allantoin. I kombination med en blød klud eller vaskehandske, er det en meget skånsom
måde at blive vasket på med meget lidt friktion.
Kan bruges på både børn og voksne.
Påfør og brug efter at have fjernet synlig snavs/urin/afføring. Efter brug af produktet, tør overskydende produkt væk med en blød klud eller vaskehandske.
Til dagligt brug. Doseres efter behov.
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.
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Specifikationer
Produktbetegnelse

Vaskecreme

Varemærke

ABENA

Features

Uden farve, med parfume

pH-værdi

5-6

Materiale

PE

Tekniske ingredienser

Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Stearic Acid, Sorbitol, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Cetearyl Alcohol, Ceteraryl-20, Carbomer, Fragrance, Allantoin, Sodium
Hydroxide

Længde/dybde

29 cm

Bredde

19 cm

Højde

12.5 cm

Vægt, brutto

5 kg

Rumindhold, netto

5000 ml

Certifikater

Svanemærket, Vegan Society

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

Kan irritere øjets slimhinde ved direkte kontakt. Skyl grundigt med rent vand, ved vedvarende gener kontaktes læge.

Holdbarhed

36 måneder

Holdbarhed, åbnet

12 måneder

ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

| 20.04.2022

Varenummer 6757

2/2

Opbevaringsinstruktioner

Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage

Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Smøres på huden og tørres bort med papir eller frottehåndklæde.

Forpakning
Enhed
kll

Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

3 stk

40 cm

20 cm

30 cm

5703538943102

Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med
hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.

Produkter med Vegan Society-certifikatet indeholder ikke animalske stoffer og er ikke testet på dyr.

Symbolet Dermatologisk
testet garanterer, at
produkterne er blevet testet
for potentielle hudirriterende
stoffer af et uafhængigt
tredjepartslaboratorie.

Vask uden vand

Produktet er testet for
ingredienser der potentielt
kan give hud irritation på folk
med sensitiv hud. Tests er
foretaget af dermatologer på
et tredje-parts laboratorium.
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*

Produktet indeholder
parfume.
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