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A Clinell új terméke, a mikrohullámú készülékben felmelegíthető 
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A Clinell klórhexidines hajmosó sapka előnyei: 
 Egy lépésben tisztítja, fertőtleníti és hidratálja a hajat és a fejbőrt. Antiszeptikus 

hajmosó, helyettesíti a hajmosást. A sapka használata után öblítésre nincs szükség!  
 Biztonságos megoldás ágyban fekvő betegek számára, mivel jelentősen csökkenti a 

hajmosási procedúrával járó balesetveszélyt és egészségügyi kockázatot. 
 A hajmosó sapkában található hatóanyagok (2%-os klórhexidin-glukonát) bizonyítottan  

elpusztítják azokat a baktériumokat, amelyek bőrfertőzést okozhatnak és hosszantartó 
védelmet biztosítanak számos mikroorganizmus ellen.  

 Ideális intenzív osztályok fekvőbetegeinek hajápolására (klórhexidin marad vissza a 
bőrön, amely a véráramfertőzéseket csökkenti) illetve műtét előtt álló betegeknél. 

 Szobahőmérsékleten és mikrohullámú sütőben felmelegítve is használható. 
 Minden csomagban egy darab nagyméretű antiszeptikus hajmosó sapka található. 
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Alkalmazási terület: 
Intenzív osztályok fekvőbetegeinél, vagy műtét előtt álló betegeknél is használható a 
hajmosó sapka – klórhexidin marad vissza a bőrön, amely a vérárami fertőzéseket csökkenti. 
Hosszabb kórházi tartózkodás esetén is hasznos lehet, hosszantartó védelmet biztosít a 
fertőzéseket okozó mikroorganizmusokkal szemben. 
 
Hogyan használjuk a Clinell klórhexidines fekvőbeteg hajmosó sapkát? 
A sapka használata rendkívül egyszerű, tetszés szerint használható szobahőmérsékleten, 
vagy mikrohullámú sütőben felmelegítve is. A hajmosó sapkát száraz hajon ajánlott 
használni és nem szükséges kiöblíteni a hajból. Minden csomagban egy darab nagyméretű 
antiszeptikus Clinell hajmosó sapka található. A sapkát egy beteg részére, egyszeri 
használatra tervezték és az egész hajas fejbőrt megtisztítja. 
 
Használati útmutató: 

 
Melegítés nélkül is használható. A mikrohullámú sütőben kb. 15 mp alatt felmelegíthető 
(hőfokbeállítástól függően változhat a melegítési idő). Kérjük használat előtt mindig  

ellenőrizze a hőfokot. Az egész hajas fejbőrt fedje be a sapkával. Kb. 2-3 percen keresztül 
masszírozza a fejet, hogy mindenhová jusson a formulából. Hosszabb haj esetén vegye le a sapkát 

és masszírozza be az anyagot a hajvégekbe is. Miután befejezte a hajmosást, vegye le a  
sapkát és ha szükséges, törölje szárazra a haját.  

Végül dobja ki a sapkát a megfelelő hulladékgyűjtőbe. 
 
 

Termékleírás: Kiszerelési egység: Méret: Rendelési kód: 

Clinell klórhexidines fekvőbeteg 
hajmosó sapka 1 db gumírozott sapka 29 cm átmérőjű CHGSC1 

 
 
 
Gyártja:  GAMA Healthcare Ltd.  London     
  Unit 2, The Exchange, Brent Cross Gardens, NW4 3RJ                                   
 
Forgalmazza:  Dispomedic Kft., 1105 Budapest , Gitár u.15. 
  Tel/fax: (1) 262-4227, 06/20-9414-688, 06/20-9414-785 
  Email: info@dispomedic.hu 

 
 

 


