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Vaskeinstruksjon for helkroppsvask
med      40 mg/ml (Dubbeldusj)
Det er viktig at vaskingen omfatter all hud. 
Følg personalets anvisninger for vask. Be om hjelp om du ikke når over hele kroppen.

Ta av klokke, ringer og andre  
smykker. Dusj hele kroppen og skru 
av vannet.
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Skyll av all såpe.

Gjenta punkt 2-4. 
Du har nå gjennomført en såkalt  
dobbeldusj.

Ta mer HiBiScrub i hånden eller på en 
ny våt svamp,  
og såp inn hele kroppen nøye.  
Vask fra toppen og nedover.  

Vask spesielt nøye:
• Rundt nese og munn
• Armhulene
• Navlen
• Kjønnsorgan og lyskene

Tørk deg med et rent håndkle. Tørk fra 
toppen og nedover. Ta på rene klær og 
bytt til rent sengetøy.
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Fyll hånden med Hibiscrub og vask 
håret. Unngå å få såpen i øynene eller 
inni øret.

Aktiv substans: Klorheksidin.
Legemiddelform: Oppløsning til bruk på hud 40 mg/ml (svakt gul).
Innhold: Aktive ingredienser; Klorheksidinglukonat 40 mg/ml. øvrig innhold: Polaksamerer,
fettsyreamidoalkyldimetylaminoksid, glyserol, isopropanol, d-glukonolakton, makrogolglyserolkokoater, renset vann.
Virkemåte: Hibiscrub er et antiseptisk hudrengjøringsmiddel, som betyr at det dreper eller hemmer veksten av mange 
bakterier og sopper og dermed bidrar til å forhindre sårinfeksjoner.
Bruksområde: Hibiscrub brukes til å desinfisere huden, og bidrar dermed til å forhindre sårinfeksjoner ved å gjenta 
vasken for en forlenget effekt. 
Forholdsregler: HiBiScrub er kun til utvortes bruk på hel hud. 
Unngå å få middelet i øynene og ørene - for mer informasjon se etiketten på flasken.
Dosering: Vask håret med ca. 10ml Hibiscrub
Vask resten av kroppen med ca. 15ml Hibiscrub, unngå kontakt med øyne og ørekanaler.
Avhengig av kroppsstørrelse og hårmengde kan behovet for Hibiscrub såpe avvike noe fra person til person.  
Vi anbefaler minst 25 ml totalt for hver hårvask med etterfølgende kroppsvask (50 ml per dobbeldusj)
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