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رێنمایی شوشتنی تەواوی جەستە لەگەڵ
 mg/ml 40 )شوشتنی دەبڵ(

زۆر گرنگە هەموو کات تەواوی جەستەت بشۆی. رێنمایی چاودێری کەسی بۆ شوشتن پەیرەو بکە. 
ئەگەر نەگەیشتییە هیچ ئەنجامێک، داوای یارمەتی بکە.

کاتژمێری دەستی و ئەڵقە و گەوهەرەکانی 
تر لەخۆت بکەوە. هەموو جەستەت تەر بکە 

و ئاوەکە بگرەوە.
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هەموو کەف و سابوونەکە لەخۆت بکەوە.

خاڵی 4-2 دووبارە بکەوە. 
ئێستا ئەو کارە ئەنجام بدە کە پێی 

دەوترێت شوشتنی دەبڵ.

HiBiScrub زیاتر بخە ناو دەستت یان 
هەوری تەر و نوێ و بەم جۆرە تەواوی 

جەستەت بشۆ. لەسەرەوە دەستپێبکە 
تاوەکو دێتە خوارەوە.

 ئەم بەشانەی جەستە بە وریایی
 و بەتایبەت بشۆ:

دەوروبەری لوت و دەمت  •
بن هەنگڵت )قۆڵت(  •

ناوکت  •
ئەندامی زاوزێ و بەر موڵسدانە  •

بە خاولیەکی خاوێن خۆت وشک بکەرەوە. 
لەسەرەوە دەستپێبکە تاوەکو دێتە 

خوارەوە. جل و بەرگی خاوێن لەبەر بکە و 
بەرگی جێگاکەت بگۆرە.
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Hibiscrub هەڵبگرە و قژت بشۆ. مەهێلە 

گیراوە/کەف بچێتە ناو چاو و گوێت.

توخمی چاڵاک: Chlorhexidine )کلۆر هەکسدین(.
Pharmaceutical Form )پێکهاتەی دەرمان(: چارەسەری توشبوونی جەستە بە میکرۆب mg/ml 40 )زەردی کاڵ(.

 lauryl ئۆکسیدی ,Poloxamers :توخمەکانی تر .Chlorhexidine digulonate 40 mg/ml پێکهاتەکان: پێکهاتەی چاڵاک؛
dimethylamine, کحولی isopropyl, d-gluconolactone, glycerol, macrogolglycerol cocoate, ئاوی پاقژ.

چۆنیەتی کارکردن: Hibiscrub بریتییە لە پاکژکەرەوەیەکی پێست، واتە رێگری دەکات لەگەشەی بەکتریایەکی زۆر قرچ یان دەیانکوژێت، 
ئەمەش هاوکار دەبێت لە رێگریکردن لە هەوکردنی برین.

شوێنی بەکارهێنان: Hibiscrub بەکاردێت بۆ رێگریکردن لە توشبوونی جەستە بە میکرۆب، ئەمەش یارمەتیدەر دەبێت لە رێگریکردن 
لە هەوکردنی برین. دووبارە شوشتن کاریگەریەکی زۆری دەبێت.

ئاگاداربە: Hibiscrub تەنها بۆ بەکارهێنانی دەرەوەیە و بەکاردێت بۆ جەستە. مەهێلە بەرهەمەکە بچێتە ناو چاو یان گوێیەکانت – بۆ 
زانیاری زیاتر تکایە تەماشای نیشانەی سەر بوتڵەکە بکە.

ژەم: قژت بە ml 10 لە Hibiscrub بشۆ.
پاشان تەواوی جەستەت بە ml 15 لە Hibiscrub بشۆ و مەهێلە بچێتە نێو چاو یان گوێیەکانتەوە.

بری Hibiscrub-ی پێیویست دەکرێت بگۆرێت لەنێوان کەسەکان ئەمەش لەسەر بنەمای قەبارەی جەستە و پڕی قژ. هەربۆیە ئێمە 
پێشنیاری النیکەم ml 25 دەکەین بە گشتی بۆ شوشتنی هەر یەکە لە قژ و جەستە )بۆ نمونە ml 50 بۆ هەر شوشتنێکی دەبڵ(.

ژمارەی بەرهەم: 
59 23 78

ژمارەی بەرهەم: 
59 60 23

بۆ زانیاری زیاتر تکایە سەردانی www.molnlycke.se بکەن
info.se@molnlycke.com :تەلەفۆن: 00 30 722-31)0( 46+. ئیمەیڵ SE-402 52 Göteborg, Box 13080, Mölnlycke Health Care AB
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