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Varenummer 221114

Barrierecreme, Cavilon, uden farve og
parfume, 92 g
Lindrer irriteret hud

Produktbeskrivelse

En koncentreret barrierecreme, der beskytter huden mod kropsvæsker samtidig med, at den tilfører huden ekstra fugt. Er paraben og parfumefri.
Cremen er meget drøj i brug, kræver mindre creme og færre påføringer. Anvendes som beskyttelse af huden mod kropsvæsker, er samtidig åndbar.
Forebyggelse af hudskader ifm inkontinens/diaré - ødelægger ikke absorptionsevnen i inkontinensprodukter. Kan holde op til 3 vask af huden, før det
er nødvendigt at påføre cremen igen.

Specifikationer
Produktbetegnelse

Barrierecreme

Varemærke

Cavilon

Features

Uden farve og parfume

Tekniske ingredienser

Aqua, Adipinsyre, Polyoxyproylen stearylether, Coconut Oi , Dipropylenglycol, Isoprpyl Palmitat, Acrylic Acidcopolymer, Clay treated Paraffin wax, Silikoner, Mineralolie, Acrylat polymer,
Magnesum Sulfate.

Vægt, netto

92 g

Certifikater

CE

CE-klasse (medicinsk udstyr)

Klasse I

Direktiver, lovgivning og regler

93/42/EEC

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

Kun til udvendig brug,

Holdbarhed

24 måneder

Holdbarhed, åbnet

Ifølge udløbsdato

Opbevaringsinstruktioner

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

Bortskaffelse af produkt

Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage

Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

PROD18764

22111401

Rengør det berørte område, og dup den tør. Fordel cremen på hele det berørte område. Skal ikke fjernes mellem anvendelser. Anvendes om morgen og
om aftenen.

Forpakning
Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

Enhed

12 stk

19 cm

16 cm

17.3 cm

4046719867868

stk

1 stk
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CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité
Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og
medicinsk udstyr.

Farvekode til vores
specialcremer

PROD18764

22111401
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