Despro Scrub ®

Sabão anti - séptico com Digluconato de Clorhexidina a 4% puro

Propriedades do produto

Características

O Sabão Antisséptico Despro Scrub ® está formulado
com 20 g Digluconato de Clorhexidina o que equivale a
4% puro, diferente da maioria dos produtos disponíveis
no mercado que utilizam 4gr de uma diluição prévia a
20%. Está indicado para a lavagem e anti-sépsia da pele
em geral.

Despro Scrub ® é especialmente ecológico, já que se
aplica produzindo pouca espuma, graças também a esta
característica, facilita o branqueamento posterior do
produto promovendo a utilização correta de água
corrente na medida certa , diminuindo a sensação de
excessiva humidade antes da secagem e facilitando a
sua utilização em torno do paciente acamado.
Os
excelentes
componentes
dermoprotetores
favorecem a regeneração cutânea e conservam a sua
capacidade de reter o grau de humidade fisiológica.

Âmbitos da aplicação
A grande vantagem do uso do sabão antisséptico
Despro Scrub ® está na possibilidade de proceder à
anti-sépsia das mãos e da pele utilizando um sabão
altamente compatível devido ao seu pH 5,5 que
mantém a camada ácida da pele.
Está indicado na lavagem antisséptica da pele em todas
as situações de cuidados de pacientes , especialmente
em pacientes isolados por germes multi-resistentes. A
sua apresentação em saquetas permite uma utilização
óptima em secções de isolados.
- Em áreas funcionais (UCI, enf. Infecciosas, unidades de
isolamento…).
- Em unidades de tratamento, laboratório, etc.
- Na lavagem cirúrgica das mãos dos profissionais.
- Na lavagem pré-cirúrgica do doente.
- Na lavagem antisséptica das mãos dos profissionais
em atenção direta com os pacientes que estão isolados
de contacto.
- Na lavagem do doente colonizado por
multirresistentes, para promover a sua descolonização
seguindo os protocolos do isolamento.
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Despro Scrub ®

Espectro de Atividade
- Bactericida.
- Fungicida.
- Inactivador de vírus.

Referências
Cumpre os requisitos exigidos pelas Normativas Europeias
EN 12791,prEN 12054 e EN 1499.

Composição
100g de Despro Scrub contém: digluconato de
clorhexidina puro 4 gr, 2-propanol 3 gr, glicerina, ácido
cítrico, detergentes não agressivos.

Formas de apresentação
Frascos de 500 ml
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