
SanoSkin® Cleanser 

 � De SanoSkin® Cleanser bevat glycerine wat ervoor zorgt dat de oplossing zacht 
is en waardoor ook de omliggende huid bespaard wordt. 

 � De SanoSkin® Cleanser bevat polysorbaat 20 - een detergent en emulgator - die 
vetten en proteïnen oplost. 

 � Het SanoSkin® Cleanser sproeikopsysteem maakt het eenvoudig om de kracht 
van de straal te regelen. De aanpasbare stroom maakt zowel het reinigen van  
eenvoudige als moeilijke wonden mogelijk. 

 � De SanoSkin® Cleanser bevat 250 ml oplossing.

 � De SanoSkin® Cleanser bevat geen prikkelende stoffen (zuren), wat het comfort 
voor de patiënt verhoogt.

 � De SanoSkin® Cleanser is beschermd voor verschillende jaren tegen micro- 
biologische contaminatie omdat chloorhexidine in beperkte mate werd toegevoegd.

Wondverzorging 

SanoSkin® Cleanser is een wateroplossing 
van chloorhexidine, glycerol en polysorbaat om  
wonden te reinigen. De SanoSkin® Cleanser verwijdert  
debris en micro-organismen, spoelt en reinigt.

Moderne wondbehandeling raadt een reinigings- 
middel aan op basis van fysiologisch water 
gemengd met milde detergenten (niet-cytotoxisch).  
Hierdoor worden vetten en eiwitten aanwezig in het 
wondvocht sneller opgelost en worden ze efficiënt 
verwijderd. 

Polysorbaat lost eiwitten en vetten snel op en de 
chloorhexidine zorgt dat er geen microorganismen  
kunnen ontwikkelen in de oplossing bij een eventuele 
contaminatie.
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Bestelcode CNK Code Verpakking Inhoud
8394012 2705-788 6 x 250 ml/doos 250 cc.

Bestelinformatie
De SanoSkin® Cleanser is verkrijgbaar in een flacon van 250 ml.



Ingrediënten
Aqua, Polysorbaat 20, Glycerol, Sorbitol, Chloorhexidine digluconaat, Sodium  
hydroxide.

Indicaties
Verwijdert debris en micro-organismen, reinigt en spoelt.

Contra-indicaties
Er zijn tot op heden geen contra-indicaties gekend.

Voorzorgsmaatregelen
Niet als antisepticum gebruiken.

Gebruiksaanwijzing  
 � Zet sproeikop in « Spray » (irrigatie) of  « Stream»  stand (reiniging).

 � Zet na gebruik steeds weer in « Stop » stand.

Toepassingen
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