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Tvättinstruktion för helkroppstvätt
med      40 mg/ml (Dubbeldusch)
Det är viktigt att tvättningen omfattar hela hudkostymen varje gång. 
Följ vårdpersonalens anvisningar för tvätten. Be om hjälp om du inte når överallt.

Ta av klocka, ringar och andra  
smycken. Vät hela kroppen och  
stäng av vattnet.
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Skölj bort all tvål.

Upprepa punkterna 2-4. 
Du har nu gjort en så kallad dubbel-
dusch.

Tag mer HiBiScrub i handen eller på 
en ny våt svamp,  
och tvåla in hela kroppen noggrant. 
Börja uppifrån  
och arbeta nedåt.  

Tvätta speciellt noga:
• Runt näsa och mun
• Armhålor
• Navel
• Könsorgan och ljumskar

Torka med en ren handduk. Börja 
uppifrån och arbeta nedåt. Tag på rena 
kläder och byt till rena sängkläder.
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Tag Hibiscrub och tvätta håret. Undvik 
att få lösning/lödder i ögon och öron.

Aktiv substans: Klorhexidin.
Läkemedelsform: Lösning för huddesinfektion 40 mg/ml (svagt gul).
Innehåll: Verksamt ämne; Klorhexidin digulonat 40 mg/ml. övriga ämnen: Poloxamerer, lauryldimetylaminoxid, 
isopropylalkohol, d-glukonolakton, glycerol, makrogolglycerolkokoat, renat vatten.
Verkningssätt: Hibiscrub är ett antiseptiskt hudrengöringsmedel, vilket betyder att det dödar eller hämmar tillväxten 
av många bakterier och svampar och på så sätt bidrar till att förhindra sårinfektioner.
Användningsområde: Hibiscrub används för att desinficera huden och bidrar därigenom till att förhindra sår 
infektioner genom att upprepa tvättningen för man en förlängd effekt.
Försiktighet: Hibiscrub är endast avsett för utvärtes bruk och användning på huden. Man ska undvika att få medlet i 
ögonen eller öronen – för mer information se flaskans etikett.
Dosering: Tvätta håret med ca. 10ml Hibiscrub
Tvätta övriga kroppen med ca. 15ml Hibiscrub, undvik kontakt med ögon och örongångar.
Beroende på kroppsstorlek och hår mängd kan behovet av Hibiscrub tvål skilja något mellan personer. Vi 
rekommenderar minst 25 ml totalt till varje hårtvätt med efterföljande kroppsintvålning (50 ml per dubbeldusch).
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Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och HiBiScrub är registrerade globalt och tillhör något av 
företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. Copyright (2016)


