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Instrukcja mycia całego ciała środkiem 
 40 mg/ml

Ważne jest, aby mycie za każdym razem objęło całość powłoki skórnej. Przy myciu zastosuj się  
do wskazówek personelu pielęgniarskiego. Poproś o pomoc, jeśli nie wszędzie możesz dosięgnąć.

Substancja aktywna: chlorheksydyna.

Forma leku: roztwór do dezynfekcji skóry 40 mg/ml (jasnożółty).

Zawartość: Substancja aktywna: diglukonian chlorheksydyny 40 mg/ml. Substancje pomocnicze: 
poloksamery, tlenek laurylodimetyloaminy, alkohol izopropylowy, d-glukonolakton, glicerol, ester  
polioksyetylenowanego glicerolu i kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, oczyszczona woda.

Sposób działania: HiBiScrub to antyseptyczny środek do mycia skóry, co oznacza, że zabija on 
wiele bakterii i grzybów lub uniemożliwia ich wzrost i w ten sposób przyczynia się do zapobiegania 
zakażeniom ran.

Zakres zastosowania: Środek HiBiScrub stosuje się do dezynfekcji skóry, co przyczynia się do 
zapobiegania zakażeniom ran. Powtórne mycie zapewnia przedłużony efekt.

Ostrzeżenie: Środek HiBiScrub jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórze. 
Należy unikać wprowadzania środka do oczu i uszu — więcej informacji na etykiecie butelki.

Dozowanie: Do mycia włosów użyć ok. 10ml HiBiScrub.
Do mycia ciała użyć ok. 15ml HiBiScrub. Zapobiegać dostawaniu się produktu do oczu i przewodów 
słuchowych. Ilość mydła HiBiScrub potrzebna do mycia może być różna w zależności od powier-
zchni ciała i ilości włosów u danej osoby. Zalecamy użycie łącznie co najmniej 25 ml do każdego 
mycia włosów wraz z następującym po nim myciem ciała (50 ml w przypadku dwukrotnego mycia 
pod prysznicem). 

Osusz ciało czystym 
ręcznikiem. Zacznij od góry 
i przesuwaj się w dół. Załóż 
czyste ubranie i upewnij 
się, że w łóżku została 
zmieniona pościel.

Powtórz czynności 2–4. 
Właśnie został przeprow-
adzony tzw. dwukrotny 
prysznic.

Zmyj cały środek myjący.

Nabierz więcej środka HiBiScrub  
na ręce lub nową mokrą gąbkę i 
starannie umyj całe ciało. Zacznij 
od góry i przesuwaj się w dół.
Szczególnie starannie umyj:
A – obszar wokół nosa i ust
B – doły pachowe
C – pępek
D – narządy płciowe i pachwiny

Nałóż środek HiBiScrub na włosy 
i umyj je. Unikaj wprowadzania 
środka/piany do oczu i uszu.

Zmocz całe ciało i zakręć wodę.
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