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Ohjeet koko vartalon pesusta 40 mg/
ml:n vahvuisella      -nesteellä

On tärkeää, että iho pestään kauttaaltaan jokaisella pesukerralla. Noudata  
hoitohenkilöstön antamia pesuohjeita. Pyydä apua, ellet itse ylety joka paikkaan.

Vaikuttava aine: Klooriheksidiini.

Lääkemuoto: Ihon desinfiointiin tarkoitettu liuos 40 mg/ml (vaaleankeltainen).

Sisältö: Vaikuttava aine, klooriheksidiini diglukonaatti 40 mg/ml. Muut aineet: poloksameerit, 
lauryylidimetyyliaminoksidi, isopropyylialkoholi, d-glukonolaktoni, glyseroli, makrogoliglysero-
likokoaatti, puhdistettu vesi.

Vaikutustapa: HiBiScrub on antiseptinen ihonpuhdistusaine, mikä tarkoittaa, että se tappaa 
monia bakteereja ja sieniä tai estää niiden kasvua ja estää siten haavojen tulehtumista.

Käyttöalue: HiBiScrub-nestettä käytetään ihon desinfiointiin, mikä vähentää haavojen 
tulehtumista. Pesunesteen vaikutusta voidaan pidentää toistamalla pesu.

Varotoimenpiteet: HiBiScrub on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön ja käytettäväksi vain iholle. 
Aineen joutumista silmiin tai korviin on vältettävä. Lisätietoja on nestepullon etiketissä.

Annostelu: Käytä hiusten pesuun noin 10 ml HiBiScrub-nestettä.
Käytä vartalon pesuun noin 15 ml HiBiScrub-nestettä, vältä nesteen pääsemistä silmiin tai kor-
vakäytäviin. HiBiScrub-pesunesteen määrä voi vaihdella jonkin verran henkilöiden välillä riip-
puen henkilöiden koosta. Suosittelemme vähintään 25 ml:n yhteismäärää hiustenpesuun ja sen 
jälkeiseen vartalonpesuun (50 ml kaksi suihkutuskertaa). 

Kuivaa itsesi puhtaaseen 
pyyhkeeseen. Aloita 
ylhäältä ja jatka alaspäin. 
Pukeudu puhtaisiin  
vaatteisiin ja tarkista, 
että vuodevaatteesi ovat 
puhtaat.

Toista vaiheet 2–4. Silloin 
olet peseytynyt kahdesti.

Huuhtele saippua hyvin 
pois.

Ota käteen tai uuteen kosteaan  
sieneen lisää HibiScrubia ja levitä 
sitä koko vartalolle huolellisesti. 
Aloita ylhäältä ja jatka alaspäin.
Pese erityisen tarkasti 
A – nenän ja suun ympärykset
B – kainalot
C – napa
D – sukupuolielimet ja nivuset.

Pese sitten hiukset  
HiBiScrub-nesteellä. Vältä  
nesteen/vaahdon joutumista 
silmiin tai korviin

Kastele vartalosi kauttaaltaan 
ja sulje suihku.

Tuotenro: 
59 60 23

Tuotenro: 
59 23 78
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Läs mer på www.molnlycke.se


