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 فوم آنتى سپتیک ویژه پوست / بدون نیاز به آبکشى برپایه کلرهگزیدین ٪2
 کاربرد: فوم آنتى باکتریال بر پایه کلرهگزیدین ویژه شستشو، پاکسازى و ضدعفونى پوست و حمام بیماران در تخت به منظور کاهش بار میکروبى و دکلونیزه
 کردن میکروارگانیزم ها از روى سطح پوست بدون نیاز به آبکشى. از آنجایى که واحدهاى مراقبت ویژه (ICU) از نظر عفونت هاى بیمارستانى بسیار پر خطر
 مى باشند، لذا استفاده از محصول فومDERMOSEPT BW براى ضدعفونى و شستشوى پوست و بدن بیماران بسترى در این واحدها که مستعد دریافت عفونت هاى

بیمارستانى مى باشند، مى تواند موجب پیشگیرى و کاهش چشمگیر عفونت هاى بیمارستانى گردد.

مزایا
            آماده مصرف و مقرون به صرفه  

     سازگار با پوست و فاقد اثرات آلرژیک
      موثر در پیشگیرى از زخم بستر

ICU مناسب براى بیماران بخش هاى        
EN1275،EN1276مطابقت با استانداردهاى اروپایى      

      داراى اثر ماندگارى روى فلور نرمال پوست

دستور مصرف
ابتدا تنظیف نرم و یا لیف بسیار نرم را با فوم آغشته نموده و سطح پوست
 بـدن بیمار بخصوص چین هاى بدن، منـاطق آلوده و کلونیزه (مانند زیر
 بغل و کشاله ران ) را به آرامى لیف کشى و تمیز کنید. نیاز به آبکشى ندارد.
پس از اتـمام کار با حوله یا دستـمال تمیز مرطوب پاکسازى شود. یـک یا

 دوبار در هفته بدن بیماران را از گردن به پایین شستشو دهید.
توجه: در صورت استفاده براى پاکسازى زخم، بعد از آن محل زخم با نرمال

سالین شسته شود.

ترکیبات
کلـرهگزیدین گلوکونات 2% ، گلیسیـرین، نرم کننـده پوست، آب دیونیزه و

افزودنى هاى مجاز

طیف اثر
باکتـرى هاى گرم مثبت و منفى، قـارچ ها، مایکو باکتریوم ها ویروس ها مانند

HCV,HBV,HIV,H1N1

شرایط نگهدارى
     در معرض شعله و نور مستقیم خورشید و حرارت قرار نگیرد.
      در محیط خشک و دماى 5+ تا 35+ درجه نگهدارى شود.

موارد هشدار
      از تماس با قرنیه، مننژ و گوش میانى جدا خوددارى گردد.

     در صورت بلع اتفاقى به پزشک مراجعه شود.
     دور از دسترس کودکان نگهدارى شود.

تاییدیه ها
 داراى تاییدیه و ثبت شده دراداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، گواهى عدم ایجاد حساسیت پوستى

 از دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى تهران
EN1276 ،EN1275 تست شده مطابق استاندارد اروپایى

تاریخ انقضا
 تا 2 سال پس از تولید

بسته بندى
بطرى 200 میلى لیترى(همراه با پمپ)

بطرى 500 میلى لیترى(همراه با پمپ)

درموسپـت بى دبلیـو
DERMOSEPT BW
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