
 
 

A GAMA Healthcare régi terméke a Clinell felmelegíthető 

HAJMOSÓ SAPKA FEKVŐBETEGEK RÉSZÉRE 

 
 

mostantól új, CARELL hajmosó sapka néven , de változatlan 

minőségben kerül forgalomba. 
 

 
 Egy lépésben tisztítja a fejbőrt és hidratálja a hajat. Helyettesíti a hajmosást. 
 A sapka használata után öblítésre nincs szükség!  
 Használata gyors és egyszerű. Fekvőbetegeknek különösen hasznos lehet a Carell 

hajmosó sapka, mivel a fejmosáshoz már nem lesz szükség mosdótálra, mosdó 
kesztyűre, szappanra, vízre és törülközőre. A kórházi személyzet munkáját is jelentősen 
megkönnyíti a termék, a hulladék mennyisége is csökken.  

 Biztonságos megoldás ágyban fekvő betegek számára, mivel jelentősen csökkenti a 
hajmosási procedúrával járó balesetveszélyt (pl. nehéz, vízzel teli mosdótálak emelésekor 
kiömölhet a víz, amelyen elcsúszhat valaki).  

 Szobahőmérsékleten és mikrohullámú sütőben felmelegítve is használható. 
 Költséghatékony: csökken a betegek fejbőrének és hajának tisztítására fordított idő és a 

törülközők mosási költsége (víz, áram, mosószer). 
 A mosdótálak esetleges szennyezettségéből eredő fertőzésveszélyt is jelentősen 

lecsökkenti (tanulmányok bizonyítják, hogy a kórházakban használt mosdótálak 62,2%-a  
kórházakban megtalálható kórokozókkal szennyezett). 

 Aloe verát és más hidratáló anyagot is tartalmaz, amelyek megnyugtatják a fejbőrt és 
ápolják a hajat. Bőrgyógyászatilag tesztelt, bőrsemleges, pH értéke 5.5.  

  PPaarraabbéénn  mmeenntteess,,  nneemm  ttaarrttaallmmaazz  aallkkoohhoolltt  ééss  llaannoolliinntt..  
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HAJMOSÓ SAPKA FEKVŐBETEGEK RÉSZÉRE 
 
A Carell hajmosó sapka olyan tisztító és ápoló anyagokkal van átitatva, amelyeket nem 
szükséges kiöblíteni a hajból. A fejbőrt gyengéden ápolva távolítja el a szennyeződést a 
hajról. Kifejezetten alkalmas fekvőbeteg ápolásra, csak gyengéden be kell masszírozni a 
sapkában található hatóanyagot a beteg fejbőrébe és hajába, ezáltal a sapka eltávolítja a 
zsírt és egyéb szennyeződéseket a hajas fejbőrről. Használata után a beteg tiszta, friss 
érzést tapasztal. A hajmosó sapkát száraz hajon ajánlott használni és nem szükséges 
kiöblíteni a hajból. 
Minden csomagban egy darab nagyméretű Carell hajmosó sapka található. A sapkát egy 
beteg részére, egyszeri használatra tervezték és az egész hajas fejbőrt megtisztítja. 
Szobahőmérsékleten és mikrohullámú sütőben felmelegítve is használható.  
 
Használati útmutató:  
6  42 53 6  

 
 

1) A mikrohullámú sütőben kb. 15 mp alatt felmelegíthető (hőfokbeállítástól függően változhat a 
melegítési idő).  

2) Kérjük használat előtt mindig ellenőrizze a hőfokot!  
3) 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.  

4) Miután befejezte a hajmosást, vegye le a sapkát és ha szükséges, törölje szárazra a haját.  
5) Végül dobja ki a sapkát a megfelelő hulladékgyűjtőbe. 
 
Melegítés nélkül is használható! 

 
 

Termékleírás: Kiszerelési egység: Méret: Rendelési kód: 

Carell fekvőbeteg hajmosó sapka 1 db gumírozott sapka 25 cm átmérőjű PRSHMC1 
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