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ل الجسم باستخدام لغستعليمات   

من مرةبالكاملسمكججلدتغسلأناألهميةانه آل فيهافي الصحإرشاداتتتبعأنيجب.تستحم حولالكادر ي
الغسلعم بهم.لية عدمآذلكاستعن حالة مناطقبلوغإمكانكفي .جسمكآافة  

بعدأغلق. 1 بالكاملأنالماء جسمك .تبلل

منخذ.2 فروهوافركالمحلولبعض
به يدخلآ.راسك ان تدع ال حذرا سائلن
عيالرغوةأوالمحلول .أذنيكأونيكالى  

اوآفكعلىالمحلولمنمزيداضع.3
قطعة بفركوامبللهإسفنجهعلى هجسمك

الىأعلىمنابدأ .وبإمعانالكاملب الجسم
.الجسمأسفل
خاصةاغسل منبصورة التالية المناطق
:الجسم  

.والفماألنفحول.أ  
.اإلبطينتحت.ب  
"الصرة.ج  
ومابيناألعضاء.د .اإلربتينالتناسلية  

.الصابونرغوةعنكلاغس. 4  

مرةررآ.5 منأخرىالعملية الفقرةبدا
قدالثانية تكون وبذلك الرابعة الفقرة الى

.فينعمضالمرتيناستحمت  

نظيفة.6 بمنشفة جسمك هذهابدأ.جفف
منالمرة الىأعلىآذلك . أسفلهالجسم

ان تنسى وال ونظيفة جديدة مالبس البس
فر آذلككسريرشايكون .نظيفا  

الفّعالة Klorhexidinآلورهيكسيدين:المادة
الدواء لت:شكل فاتح(مليلتر/ ميليغرام40الجلدعقيممحلول )أصفر
ديغولونات:نشطةمادة:المحتويات Klorhexidinميليلتر/ ميليغرام40آلورهيكسيدين digulonat.

األخرى آمينوآسيدPoloxamererربولوآسامير:المواد ديميتيل الوريل ،Laurildimetylaminoxid،
آلكوهول دIsopropylalkoholإيسوبروبيل غلوآونوال، غليسيرول d-glukonolaktonآتونـ ،glycerol،ماآروغول

.مقطروماءMakrogolglycerolkokoatآوآواتغليسيرول
ا لتنظيفسكروببيياه:لتاثيرطريقة مطهرة مادة تحّدهذاو،الجلدهي أو تقتل أنها منيعني الكثير نمو من

وب والفطريات الوسيلةالجراثيم . الجروحالتهابمنعبتساهمهذه
التسكروببيياهمحلولتستعمل:االستخدامدواعي الجلدلمنع تعقيم طريق عن الجروح استخدمآرر.هابات
مفعولللحصولالمحول  .األمدطويلعلى

ولالستعمالفقطمخصصروبكسبيياهمحلول:تحذير الم.الجسمجلدعلىالخارجي دخول إلىحلولتجنب
.نينواألذالعين
المعلوماتللمزيد المحلولنظرأمن علبة على .التعليمات
الوصفة:الجرعة علىحسب . المحلولقنينةالمكتوبة
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باستخداملغستعليمات الجسم ل
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اوآفكعلىالمحلولمنمزيداضع.3
قطعة بفركوامبللهإسفنجهعلى هجسمك

الىأعلىمنابدأ .وبإمعانالكاملب الجسم
.الجسمأسفل
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:الجسم  

.والفماألنفحول.أ  
.اإلبطينتحت.ب  
"الصرة.ج  
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.الصابونرغوةعنكلاغس. 4  

مرةررآ.5 منأخرىالعملية الفقرةبدا
قدالثانية تكون وبذلك الرابعة الفقرة الى

.فينعمضالمرتيناستحمت  

هذه  ابدأ. جفف جسمك بمنشفة نظيفة. 6
. أسفله الجسم الى أعلى آذلك من المرة

ان تنسى وال ونظيفة جديدة مالبس البس
فر آذلككسريرشايكون .نظيفا  

الفّعالة Klorhexidinآلورهيكسيدين:المادة
الدواء لت:شكل فاتح(مليلتر/ ميليغرام40الجلدعقيممحلول )أصفر
ديغولونات:نشطةمادة:المحتويات Klorhexidinميليلتر/ ميليغرام40آلورهيكسيدين digulonat.

األخرى آمينوآسيدPoloxamererربولوآسامير:المواد ديميتيل الوريل ،Laurildimetylaminoxid،
آلكوهول دIsopropylalkoholإيسوبروبيل غلوآونوال، غليسيرول d-glukonolaktonآتونـ ،glycerol،ماآروغول

.مقطروماءMakrogolglycerolkokoatآوآواتغليسيرول
ا لتنظيفسكروببيياه:لتاثيرطريقة مطهرة مادة تحّدهذاو،الجلدهي أو تقتل أنها منيعني الكثير نمو من

وب والفطريات الوسيلةالجراثيم . الجروحالتهابمنعبتساهمهذه
التسكروببيياهمحلولتستعمل:االستخدامدواعي الجلدلمنع تعقيم طريق عن الجروح استخدمآرر.هابات
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الوصفة:الجرعة علىحسب . المحلولقنينةالمكتوبة
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فر آذلككسريرشايكون .نظيفا  

الفّعالة Klorhexidinآلورهيكسيدين:المادة
الدواء لت:شكل فاتح(مليلتر/ ميليغرام40الجلدعقيممحلول )أصفر
ديغولونات:نشطةمادة:المحتويات Klorhexidinميليلتر/ ميليغرام40آلورهيكسيدين digulonat.
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الفّعالة Klorhexidinآلورهيكسيدين:المادة
الدواء لت:شكل فاتح(مليلتر/ ميليغرام40الجلدعقيممحلول )أصفر
ديغولونات:نشطةمادة:المحتويات Klorhexidinميليلتر/ ميليغرام40آلورهيكسيدين digulonat.
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ديغولونات:نشطةمادة:المحتويات Klorhexidinميليلتر/ ميليغرام40آلورهيكسيدين digulonat.

األخرى آمينوآسيدPoloxamererربولوآسامير:المواد ديميتيل الوريل ،Laurildimetylaminoxid،
آلكوهول دIsopropylalkoholإيسوبروبيل غلوآونوال، غليسيرول d-glukonolaktonآتونـ ،glycerol،ماآروغول

.مقطروماءMakrogolglycerolkokoatآوآواتغليسيرول
ا لتنظيفسكروببيياه:لتاثيرطريقة مطهرة مادة تحّدهذاو،الجلدهي أو تقتل أنها منيعني الكثير نمو من

وب والفطريات الوسيلةالجراثيم . الجروحالتهابمنعبتساهمهذه
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ا لتنظيفسكروببيياه:لتاثيرطريقة مطهرة مادة تحّدهذاو،الجلدهي أو تقتل أنها منيعني الكثير نمو من
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بعدأغلق. 1 بالكاملأنالماء جسمك .تبلل

منخذ.2 فروهوافركالمحلولبعض
به يدخلآ.راسك ان تدع ال حذرا سائلن
عيالرغوةأوالمحلول .أذنيكأونيكالى  

اوآفكعلىالمحلولمنمزيداضع.3
قطعة بفركوامبللهإسفنجهعلى هجسمك

الىأعلىمنابدأ .وبإمعانالكاملب الجسم
.الجسمأسفل
خاصةاغسل منبصورة التالية المناطق
:الجسم  

.والفماألنفحول.أ  
.اإلبطينتحت.ب  
"الصرة.ج  
ومابيناألعضاء.د .اإلربتينالتناسلية  

.الصابونرغوةعنكلاغس. 4  

مرةررآ.5 منأخرىالعملية الفقرةبدا
قدالثانية تكون وبذلك الرابعة الفقرة الى

.فينعمضالمرتيناستحمت  

نظيفة.6 بمنشفة جسمك هذهابدأ.جفف
منالمرة الىأعلىآذلك . أسفلهالجسم

ان تنسى وال ونظيفة جديدة مالبس البس
فر آذلككسريرشايكون .نظيفا  

الفّعالة Klorhexidinآلورهيكسيدين:المادة
الدواء لت:شكل فاتح(مليلتر/ ميليغرام40الجلدعقيممحلول )أصفر
ديغولونات:نشطةمادة:المحتويات Klorhexidinميليلتر/ ميليغرام40آلورهيكسيدين digulonat.

األخرى آمينوآسيدPoloxamererربولوآسامير:المواد ديميتيل الوريل ،Laurildimetylaminoxid،
آلكوهول دIsopropylalkoholإيسوبروبيل غلوآونوال، ماآروغول،glycerol، غليسيرول  d-glukonolaktonآتونـ

.مقطروماءMakrogolglycerolkokoatآوآواتغليسيرول
ا لتنظيفسكروببيياه:لتاثيرطريقة مطهرة مادة تحّدهذاو،الجلدهي أو تقتل أنها منيعني الكثير نمو من

وب والفطريات الوسيلةالجراثيم . الجروحالتهابمنعبتساهمهذه
التسكروببيياهمحلولتستعمل:االستخدامدواعي الجلدلمنع تعقيم طريق عن الجروح استخدمآرر.هابات
مفعولللحصولالمحول  .األمدطويلعلى

ولالستعمالفقطمخصصروبكسبيياهمحلول:تحذير الم.الجسمجلدعلىالخارجي دخول إلىحلولتجنب
.نينواألذالعين
المعلوماتللمزيد المحلولنظرأمن علبة على .التعليمات
الوصفة:الجرعة علىحسب . المحلولقنينةالمكتوبة

باستخداملغستعليمات الجسم ل

من مرةبالكاملسمكججلدتغسلأناألهميةانه آل فيهافي الصحإرشاداتتتبعأنيجب.تستحم حولالكادر ي
الغسلعم بهم.لية عدمآذلكاستعن حالة مناطقبلوغإمكانكفي .جسمكآافة  

بعدأغلق. 1 بالكاملأنالماء جسمك .تبلل

منخذ.2 فروهوافركالمحلولبعض
به يدخلآ.راسك ان تدع ال حذرا سائلن
عيالرغوةأوالمحلول .أذنيكأونيكالى  

اوآفكعلىالمحلولمنمزيداضع.3
قطعة بفركوامبللهإسفنجهعلى هجسمك

الىأعلىمنابدأ .وبإمعانالكاملب الجسم
.الجسمأسفل
خاصةاغسل منبصورة التالية المناطق
:الجسم  

.والفماألنفحول.أ  
.اإلبطينتحت.ب  
"الصرة.ج  
ومابيناألعضاء.د .اإلربتينالتناسلية  

.الصابونرغوةعنكلاغس. 4  

مرةررآ.5 منأخرىالعملية الفقرةبدا
قدالثانية تكون وبذلك الرابعة الفقرة الى

.فينعمضالمرتيناستحمت  

نظيفة.6 بمنشفة جسمك هذهابدأ.جفف
منالمرة الىأعلىآذلك . أسفلهالجسم

ان تنسى وال ونظيفة جديدة مالبس البس
فر آذلككسريرشايكون .نظيفا  

الفّعالة Klorhexidinآلورهيكسيدين:المادة
الدواء لت:شكل فاتح(مليلتر/ ميليغرام40الجلدعقيممحلول )أصفر
ديغولونات:نشطةمادة:المحتويات Klorhexidinميليلتر/ ميليغرام40آلورهيكسيدين digulonat.

األخرى آمينوآسيدPoloxamererربولوآسامير:المواد ديميتيل الوريل ،Laurildimetylaminoxid،
آلكوهول دIsopropylalkoholإيسوبروبيل غلوآونوال، غليسيرول d-glukonolaktonآتونـ ،glycerol ،ماآروغول 

.مقطروماءMakrogolglycerolkokoatآوآواتغليسيرول
ا لتنظيفسكروببيياه:لتاثيرطريقة مطهرة مادة تحّدهذاو،الجلدهي أو تقتل أنها منيعني الكثير نمو من

وب والفطريات الوسيلةالجراثيم . الجروحالتهابمنعبتساهمهذه
التسكروببيياهمحلولتستعمل:االستخدامدواعي الجلدلمنع تعقيم طريق عن الجروح استخدمآرر.هابات
مفعولللحصولالمحول  .األمدطويلعلى

ولالستعمالفقطمخصصروبكسبيياهمحلول:تحذير الم.الجسمجلدعلىالخارجي دخول إلىحلولتجنب
.نينواألذالعين
المعلوماتللمزيد المحلولنظرأمن علبة على .التعليمات
الوصفة:الجرعة علىحسب . المحلولقنينةالمكتوبة

باستخداملغستعليمات الجسم ل

من مرةبالكاملسمكججلدتغسلأناألهميةانه آل فيهافي الصحإرشاداتتتبعأنيجب.تستحم حولالكادر ي
الغسلعم بهم.لية عدمآذلكاستعن حالة مناطقبلوغإمكانكفي .جسمكآافة  

بعدأغلق. 1 بالكاملأنالماء جسمك .تبلل

منخذ.2 فروهوافركالمحلولبعض
به يدخلآ.راسك ان تدع ال حذرا سائلن
عيالرغوةأوالمحلول .أذنيكأونيكالى  

اوآفكعلىالمحلولمنمزيداضع.3
قطعة بفركوامبللهإسفنجهعلى هجسمك

الىأعلىمنابدأ .وبإمعانالكاملب الجسم
.الجسمأسفل
خاصةاغسل منبصورة التالية المناطق
:الجسم  

.والفماألنفحول.أ  
.اإلبطينتحت.ب  
"الصرة.ج  
ومابيناألعضاء.د .اإلربتينالتناسلية  

.الصابونرغوةعنكلاغس. 4  

مرةررآ.5 منأخرىالعملية الفقرةبدا
قدالثانية تكون وبذلك الرابعة الفقرة الى

.فينعمضالمرتيناستحمت  

نظيفة.6 بمنشفة جسمك هذهابدأ.جفف
منالمرة الىأعلىآذلك . أسفلهالجسم

ان تنسى وال ونظيفة جديدة مالبس البس
فر آذلككسريرشايكون .نظيفا  

الفّعالة Klorhexidinآلورهيكسيدين:المادة
الدواء لت:شكل فاتح(مليلتر/ ميليغرام40الجلدعقيممحلول )أصفر
ديغولونات:نشطةمادة:المحتويات Klorhexidinميليلتر/ ميليغرام40آلورهيكسيدين digulonat.

األخرى ،Laurildimetylaminoxid ، الوريل ديميتيل آمينوآسيدPoloxamererربولوآسامير:المواد
آلكوهول دIsopropylalkoholإيسوبروبيل غليسيرول d-glukonolaktonآتونـ غلوآونوال ، ،glycerol،ماآروغول

  .مقطر  وماءMakrogolglycerolkokoatآوآواتغليسيرول
ا لتنظيفسكروببيياه:لتاثيرطريقة مطهرة مادة تحّدهذاو،الجلدهي أو تقتل أنها منيعني الكثير نمو من

وب والفطريات الوسيلةالجراثيم . الجروحالتهابمنعبتساهمهذه
التسكروببيياهمحلولتستعمل:االستخدامدواعي الجلدلمنع تعقيم طريق عن الجروح استخدمآرر.هابات
مفعولللحصولالمحول  .األمدطويلعلى

ولالستعمالفقطمخصصروبكسبيياهمحلول:تحذير الم.الجسمجلدعلىالخارجي دخول إلىحلولتجنب
.نينواألذالعين
المعلوماتللمزيد المحلولنظرأمن علبة على .التعليمات
الوصفة:الجرعة علىحسب . المحلولقنينةالمكتوبة

باستخداملغستعليمات الجسم ل

من مرةبالكاملسمكججلدتغسلأناألهميةانه آل فيهافي الصحإرشاداتتتبعأنيجب.تستحم حولالكادر ي
الغسلعم بهم.لية عدمآذلكاستعن حالة مناطقبلوغإمكانكفي .جسمكآافة  

بعدأغلق. 1 بالكاملأنالماء جسمك .تبلل

منخذ.2 فروهوافركالمحلولبعض
به يدخلآ.راسك ان تدع ال حذرا سائلن
عيالرغوةأوالمحلول .أذنيكأونيكالى  

اوآفكعلىالمحلولمنمزيداضع.3
قطعة بفركوامبللهإسفنجهعلى هجسمك

الىأعلىمنابدأ .وبإمعانالكاملب الجسم
.الجسمأسفل
خاصةاغسل منبصورة التالية المناطق
:الجسم  

.والفماألنفحول.أ  
.اإلبطينتحت.ب  
"الصرة.ج  
ومابيناألعضاء.د .اإلربتينالتناسلية  

.الصابونرغوةعنكلاغس. 4  

مرةررآ.5 منأخرىالعملية الفقرةبدا
قدالثانية تكون وبذلك الرابعة الفقرة الى

.فينعمضالمرتيناستحمت  

نظيفة.6 بمنشفة جسمك هذهابدأ.جفف
منالمرة الىأعلىآذلك . أسفلهالجسم

ان تنسى وال ونظيفة جديدة مالبس البس
فر آذلككسريرشايكون .نظيفا  

الفّعالة Klorhexidinآلورهيكسيدين:المادة
الدواء لت:شكل فاتح(مليلتر/ ميليغرام40الجلدعقيممحلول )أصفر
ديغولونات:نشطةمادة:المحتويات Klorhexidinميليلتر/ ميليغرام40آلورهيكسيدين digulonat.

األخرى آمينوآسيدPoloxamererربولوآسامير:المواد ديميتيل الوريل ،Laurildimetylaminoxid،
دIsopropylalkoholإيسوبروبيل آلكوهول  غلوآونوال، غليسيرول d-glukonolaktonآتونـ ،glycerol،ماآروغول

.مقطروماءMakrogolglycerolkokoat آوآوات غليسيرول
لتنظيفسكروببيياه: لتاثيرطريقة ا مطهرة مادة تحّدهذاو،الجلدهي أو تقتل أنها منيعني الكثير نمو من

وب والفطريات الوسيلةالجراثيم . الجروحالتهابمنعبتساهمهذه
التسكروببيياهمحلولتستعمل:االستخدامدواعي الجلدلمنع تعقيم طريق عن الجروح استخدمآرر.هابات
مفعولللحصولالمحول  .األمدطويلعلى

ولالستعمالفقطمخصصروبكسبيياهمحلول:تحذير الم.الجسمجلدعلىالخارجي دخول إلىحلولتجنب
.نينواألذالعين
المعلوماتللمزيد المحلولنظرأمن علبة على .التعليمات
الوصفة:الجرعة علىحسب . المحلولقنينةالمكتوبة

باستخداملغستعليمات الجسم ل

من مرةبالكاملسمكججلدتغسلأناألهميةانه آل فيهافي الصحإرشاداتتتبعأنيجب.تستحم حولالكادر ي
الغسلعم بهم.لية عدمآذلكاستعن حالة مناطقبلوغإمكانكفي .جسمكآافة  

بعدأغلق. 1 بالكاملأنالماء جسمك .تبلل

منخذ.2 فروهوافركالمحلولبعض
به يدخلآ.راسك ان تدع ال حذرا سائلن
عيالرغوةأوالمحلول .أذنيكأونيكالى  

اوآفكعلىالمحلولمنمزيداضع.3
قطعة بفركوامبللهإسفنجهعلى هجسمك

الىأعلىمنابدأ .وبإمعانالكاملب الجسم
.الجسمأسفل
خاصةاغسل منبصورة التالية المناطق
:الجسم  

.والفماألنفحول.أ  
.اإلبطينتحت.ب  
"الصرة.ج  
ومابيناألعضاء.د .اإلربتينالتناسلية  
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قدالثانية تكون وبذلك الرابعة الفقرة الى

.فينعمضالمرتيناستحمت  

نظيفة.6 بمنشفة جسمك هذهابدأ.جفف
منالمرة الىأعلىآذلك . أسفلهالجسم

ان تنسى وال ونظيفة جديدة مالبس البس
فر آذلككسريرشايكون .نظيفا  

الفّعالة Klorhexidinآلورهيكسيدين:المادة
الدواء لت:شكل فاتح(مليلتر/ ميليغرام40الجلدعقيممحلول )أصفر
ديغولونات:نشطةمادة:المحتويات Klorhexidinميليلتر/ ميليغرام40آلورهيكسيدين digulonat.

األخرى آمينوآسيدPoloxamererربولوآسامير:المواد ديميتيل الوريل ،Laurildimetylaminoxid،
آلكوهول دIsopropylalkoholإيسوبروبيل غلوآونوال، غليسيرول d-glukonolaktonآتونـ ،glycerol،ماآروغول

  .مقطر  وماءMakrogolglycerolkokoatآوآواتغليسيرول
ا تحّدهذاو،الجلدهي مادة مطهرة لتنظيفسكروببيياه:لتاثيرطريقة أو تقتل أنها منيعني الكثير نمو من

وب والفطريات الوسيلةالجراثيم . الجروحالتهابمنعبتساهمهذه
التسكروببيياهمحلولتستعمل:االستخدامدواعي الجلدلمنع تعقيم طريق عن الجروح استخدمآرر.هابات
مفعولللحصولالمحول  .األمدطويلعلى

ولالستعمالفقطمخصصروبكسبيياهمحلول:تحذير الم.الجسمجلدعلىالخارجي دخول إلىحلولتجنب
.نينواألذالعين
المعلوماتللمزيد المحلولنظرأمن علبة على .التعليمات
الوصفة:الجرعة علىحسب . المحلولقنينةالمكتوبة

باستخداملغستعليمات الجسم ل

من مرةبالكاملسمكججلدتغسلأناألهميةانه آل فيهافي الصحإرشاداتتتبعأنيجب.تستحم حولالكادر ي
الغسلعم بهم.لية عدمآذلكاستعن حالة مناطقبلوغإمكانكفي .جسمكآافة  

بعدأغلق. 1 بالكاملأنالماء جسمك .تبلل

منخذ.2 فروهوافركالمحلولبعض
به يدخلآ.راسك ان تدع ال حذرا سائلن
عيالرغوةأوالمحلول .أذنيكأونيكالى  

اوآفكعلىالمحلولمنمزيداضع.3
قطعة بفركوامبللهإسفنجهعلى هجسمك

الىأعلىمنابدأ .وبإمعانالكاملب الجسم
.الجسمأسفل
خاصةاغسل منبصورة التالية المناطق
:الجسم  

.والفماألنفحول.أ  
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مرةررآ.5 منأخرىالعملية الفقرةبدا
قدالثانية تكون وبذلك الرابعة الفقرة الى

.فينعمضالمرتيناستحمت  

نظيفة.6 بمنشفة جسمك هذهابدأ.جفف
منالمرة الىأعلىآذلك . أسفلهالجسم

ان تنسى وال ونظيفة جديدة مالبس البس
فر آذلككسريرشايكون .نظيفا  

الفّعالة Klorhexidinآلورهيكسيدين:المادة
فاتح(مليلتر/ ميليغرام40 الجلد عقيم محلول لت:شكل الدواء )أصفر
Klorhexidinميليلتر/ ميليغرام40 آلورهيكسيدين ديغولونات :نشطةمادة : المحتويات digulonat.

آمينوآسيدPoloxamerer ربولوآسامير: المواد األخرى ديميتيل ،Laurildimetylaminoxid ، الوريل
آلكوهول دIsopropylalkoholإيسوبروبيل غلوآونوال، غليسيرول d-glukonolaktonآتونـ ،glycerol،ماآروغول

.مقطروماءMakrogolglycerolkokoatآوآواتغليسيرول
ا لتنظيفسكروببيياه:لتاثيرطريقة مطهرة مادة تحّدهذاو،الجلدهي أو تقتل أنها منيعني الكثير نمو من

وب والفطريات الوسيلةالجراثيم . الجروحالتهابمنعبتساهمهذه
التسكروببيياهمحلولتستعمل:االستخدامدواعي الجلدلمنع تعقيم طريق عن الجروح استخدمآرر.هابات
مفعولللحصولالمحول  .األمدطويلعلى

ولالستعمالفقطمخصصروبكسبيياهمحلول:تحذير الم.الجسمجلدعلىالخارجي دخول إلىحلولتجنب
.نينواألذالعين
المعلوماتللمزيد المحلولنظرأمن علبة على .التعليمات
الوصفة:الجرعة علىحسب . المحلولقنينةالمكتوبة

باستخداملغستعليمات الجسم ل

 
 

من مرةبالكاملسمكججلدتغسلأناألهميةانه آل فيهافي الصحإرشاداتتتبعأنيجب.تستحم حولالكادر ي
الغسلعم بهم.لية عدمآذلكاستعن حالة مناطقبلوغإمكانكفي .جسمكآافة  

بعدأغلق. 1 بالكاملأنالماء جسمك .تبلل

منخذ.2 فروهوافركالمحلولبعض
به يدخلآ.راسك ان تدع ال حذرا سائلن
عيالرغوةأوالمحلول .أذنيكأونيكالى  

اوآفكعلىالمحلولمنمزيداضع.3
قطعة بفركوامبللهإسفنجهعلى هجسمك

الىأعلىمنابدأ .وبإمعانالكاملب الجسم
.الجسمأسفل
خاصةاغسل منبصورة التالية المناطق
:الجسم  

.والفماألنفحول.أ  
.اإلبطينتحت.ب  
"الصرة.ج  
ومابيناألعضاء.د .اإلربتينالتناسلية  

.الصابونرغوةعنكلاغس. 4  

مرةررآ.5 منأخرىالعملية الفقرةبدا
قدالثانية تكون وبذلك الرابعة الفقرة الى

.فينعمضالمرتيناستحمت  

نظيفة.6 بمنشفة جسمك هذهابدأ.جفف
منالمرة الىأعلىآذلك . أسفلهالجسم

ان تنسى وال ونظيفة جديدة مالبس البس
فر آذلككسريرشايكون .نظيفا  

الفّعالة  Klorhexidinآلورهيكسيدين:المادة
الدواء لت:شكل   )أصفر فاتح(مليلتر / ميليغرام40الجلدعقيممحلول
  . Klorhexidin digulonatميليلتر / ميليغرام40آلورهيكسيدين ديغولونات :نشطةمادة:المحتويات
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آلكوهول دIsopropylalkoholإيسوبروبيل غلوآونوال، غليسيرول d-glukonolaktonآتونـ ،glycerol،ماآروغول

.مقطروماءMakrogolglycerolkokoatآوآواتغليسيرول
ا لتنظيفسكروببيياه:لتاثيرطريقة مطهرة مادة تحّدهذاو،الجلدهي أو تقتل أنها منيعني الكثير نمو من

وب والفطريات الوسيلةالجراثيم . الجروحالتهابمنعبتساهمهذه
التسكروببيياهمحلولتستعمل:االستخدامدواعي الجلدلمنع تعقيم طريق عن الجروح استخدمآرر.هابات
مفعولللحصولالمحول  .األمدطويلعلى

ولالستعمالفقطمخصصروبكسبيياهمحلول:تحذير الم.الجسمجلدعلىالخارجي دخول إلىحلولتجنب
.نينواألذالعين
المعلوماتللمزيد المحلولنظرأمن علبة على .التعليمات
الوصفة:الجرعة علىحسب . المحلولقنينةالمكتوبة

باستخداملغستعليمات الجسم ل

من مرةبالكاملسمكججلدتغسلأناألهميةانه آل فيهافي الصحإرشاداتتتبعأنيجب.تستحم حولالكادر ي
الغسلعم بهم.لية عدمآذلكاستعن حالة مناطقبلوغإمكانكفي .جسمكآافة  

بعدأغلق. 1 بالكاملأنالماء جسمك .تبلل

منخذ.2 فروهوافركالمحلولبعض
به يدخلآ.راسك ان تدع ال حذرا سائلن
عيالرغوةأوالمحلول .أذنيكأونيكالى  

اوآفكعلىالمحلولمنمزيداضع.3
قطعة بفركوامبللهإسفنجهعلى هجسمك

الىأعلىمنابدأ .وبإمعانالكاملب الجسم
.الجسمأسفل
خاصةاغسل منبصورة التالية المناطق
:الجسم  

.والفماألنفحول.أ  
.اإلبطينتحت.ب  
"الصرة.ج  
ومابيناألعضاء.د .اإلربتينالتناسلية  

.الصابونرغوةعنكلاغس. 4  

مرةررآ.5 منأخرىالعملية الفقرةبدا
قدالثانية تكون وبذلك الرابعة الفقرة الى

.فينعمضالمرتيناستحمت  

نظيفة.6 بمنشفة جسمك هذهابدأ.جفف
منالمرة الىأعلىآذلك . أسفلهالجسم

ان تنسى وال ونظيفة جديدة مالبس البس
فر آذلككسريرشايكون .نظيفا  

Klorhexidin آلورهيكسيدين :المادة الفّعالة
فاتح(مليلتر/ ميليغرام40 الجلد عقيم محلول لت:شكل الدواء )أصفر
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  : الكمية
  HiBiSCRUBملي تقريبًا من  10يغسل الشعر باستخدام 

  .تجنب مالمسة العينين وقنوات األذن. HiBiSCRUBملي تقريبًا من  15يغسل باقي الجسم باستخدام 
. الالزمة من شخص آلخر حسب حجم الجسم وآمية الشعر HiBiSCRUBتختلف آمية 

ملي لكل مرتين  50أي (ملي على األقل لكل مرة من مرات غسل الشعر والجسم  25لذلك فنحن نوصي باستخدام آمية إجمالية قدرها 
  ). من مرات االستحمام


