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دستورالعمل های شستشو برای شستشوی کامل بدن با 
40 میلی گرم/میلی لیتر )دوش گرفتن با دو بار شستشو(

باید هر بار کل بدنتان را بشویید. برای شستشو، دستورالعمل های پرسنل مراقبت را دنبال کنید. 
اگر نمی توانید به قسمت هایی از بدنتان دسترسی داشته باشید، درخواست کمک کنید.

ساعت، حلقه و سایر جواهرآالت را 
دربیاورید. کل بدنتان را خیس کنید و 

آب را ببندید.
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کل صابون را آبکشی کنید.

نکات 4-2 را تکرار کنید. 
اکنون آنچه را که به عنوان »دو بار حمام 

کردن« آمده است، انجام داده اید.

HiBiScrub بیشتری را در دستتان یا روی 
یک اسفنج خیس جدید بریزید و کل بدنتان 
را کامالً بشویید. از باال شروع کنید و سپس 

قسمت های پایین را بشویید.

قسمت هایی از بدن را که در زیر آمده 
است، با دقت بشویید:

اطراف بینی و دهان  •
زیر بغل  •

ناف  •
اندام تناسلی و کشاله ران  •

با یک حوله تمیز خشک کنید. از باال شروع 
کنید و سپس قسمت های پایین را بشویید. 

لباس های تمیز بپوشید و روتختی خود را 
تعویض کنید.
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با Hibiscrub موهای خود را بشویید. 

اجازه ندهید  محلول/پودر وارد چشم ها 
و گوش هایتان شود.

ماده فعال: کلرهگزیدین.
فرم دارویی: محلول ضدعفونی کننده پوست 40 میلی گرم/میلی لیتر )زرد کمرنگ(.

ترکیبات: ماده فعال؛ کلرهگزیدین دیگو لوونات 40 میلی گرم/میلی لیتر. سایر مواد: پلی اکسامرها، اکسید لوریل دی متیل آمین، ایزوپروپیل الکل، 
d-گلوکونوالکتون، گلیسرول، ماکرووگل گلیسرول کوکوت، آب تصفیه شده.

حالت عمل: Hibiscrub یک پاک کننده ضد عفونی کننده پوست است، به بیان دیگر باعث کشتن یا مهار رشد بسیاری از باکتری ها و قارچ ها 
می شود و بنابراین برای جلوگیری از عفونت های زخمی مفید است.

ناحیه استفاده: Hibiscrub برای ضد عفونی کردن پوست استفاده می شود، به همین دلیل برای جلوگیری از عفونت زخم مفید است. 
شستشوی دوم یک اثر طوالنی را به وجود می آورد.

احتیاط: Hibiscrub فقط برای استفاده خارجی و استفاده روی  است. اجازه ندهید این محصول وارد چشم و گوش شما شود - برای 
اطالعات بیشتر، لطفاً به برچسب بطری مراجعه کنید.

دوز: موهای خود را با حدود 10 میلی لیتر Hibiscrub بشویید.
بقیه بدن خود را با تقریباً 15 میلی لیتر Hibiscrub بشویید و از تماس با چشم ها و کانال های گوش جلوگیری کنید.

مقدار Hibiscrub مورد نیاز ممکن است در بین افراد مختلف با توجه به اندازه بدن و حجم مو متفاوت باشد. بنابراین ما حداقل 25 میلی لیتر 
برای هر بار شستشوی مو و بدن توصیه می کنیم )به عنوان مثال 50 میلی لیتر در هر دوش با دو بار شستشو((.
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