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تعليمات االغتسال لغسل الجسم بأكمله باستخدام 
 عيار 40 مغ/مل )االستحمام المزدوج(

من المهم غسل جسمك بأكمله في كلِّ مرة. نفذ تعليمات االغتسال التي يزودك بها موظف الرعاية. 
اطلب المساعدة إذا كنت ال تستطيع الوصول إلى جميع المناطق.

انزع ساعة يدك والخواتم وغيرها من الحليّ. 
بلل كامل جسمك ثم أغلق صنبور الماء.
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اشطف جميع بقايا الصابون بالماء.

كرِّر الخطوات 2 إلى 4. 
لقد أجريت اآلن ما يُسمَّى "االستحمام 

المزدوج".

ضع المزيد من مستحضر Hibiscrub على 
يدك أو على اسفنجة جديدة مبللة، ونظِّف 
كامل جسمك بشكلٍ جيد. ابدأ من األعلى 

وانتقل تدريجياً إلى األسفل.

احرص خصوصاً على تنظيف مناطق الجسم 
المذكورة أدناه بشكلٍ جيد:

حول أنفك وفمك  •
اإلبطان  •
السُّرَّة  •

األعضاء التناسلية وأصل الفخذين  •

جفف جسمك بمنشفة نظيفة. ابدأ من األعلى 
وانتقل تدريجياً إلى األسفل. البس ثياباً نظيفة 

وبدِّل شراشف وأغطية السرير.

2
استعمل مستحضر Hibiscrub لغسل 

شعرك. تجنَّب دخول المحلول أو الرغوة 
إلى عينيك وأذنيك.

المادة الفعالة: كلورهِكسيدين.
الشكل الصيدالني: محلول مطهِّر للجلد 40 مغ/مل )أصفر باهت(.

المكوِّنات: المادة الفعالة: كلورهِكسيدين دي غلونات 40 مغ/مل. المواد األخرى: مركبات بولوكسامير، أكسيد لوريل دي ميثيالمين، كحول 
أيزوبروبيلي، د-غلوكونوالكتون، غليسيرول، كوكوات ماكروغول غليسيرول، ماء منقَّى.

آلية التأثير: Hibiscrub مستحضر مطهِّر لتنظيف الجلد، أي أنه يقتل العديد من أنواع الجراثيم والفطريات أو يثبط نموَّها، وبذلك يساعد في 
الوقاية من التهابات الجروح.

مجال االستعمال: يُستعمل Hibiscrub لتطهير الجلد، وبذلك يساعد في الوقاية من التهابات الجروح. االغتسال بالمستحضر مرة ثانية يُطيل أمد 
التأثير.

االحتياطات: Hibiscrub مخصص حصراً لالستعمال الخارجي واالستعمال على الجلد. تجنب دخول المستحضر إلى عينيك أو أذنيك. لمزيد من 
المعلومات يرجى قراءة لصاقة العبوة.

Hibiscrub الجرعة: اغسل شعرك بحوالي 10 مل من مستحضر
اغسل بقية جسمك بحوالي 15 مل من Hibiscrub. تجنب تماس المستحضر مع العينين وقنوات األذنين.

قد تختلف الكمية الالزمة من مستحضر Hibiscrub من شخص آلخر بحسب حجم الجسم والشعر. لذلك ننصح باستعمال كمية إجمالية ال تقلُّ 
عن 25 مل لكل عملية غسيل للشعر والجسم )أي 50 مل لالستحمام المزدوج(.
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