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Instrukcja mycia całego ciała płynem  
40 mg/ml (dwukrotne mycie pod prysznicem)
Ważne jest, aby za każdym razem mycie obejmowało całą powierzchnię skóry na ciele. 
Przestrzegać zaleceń pracownika służby zdrowia dotyczących mycia. Poprosić o pomoc 
w razie trudności z dosięgnięciem do jakichkolwiek miejsc na ciele.

Zdjąć zegarek, pierścionki  
i inną biżuterię. Zmoczyć całe ciało  
i zakręcić wodę.
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Spłukać całe mydło.

Powtórzyć punkty 2-4. 
Dwukrotne mycie pod prysznicem 
jest zakończone.

Nałożyć więcej HiBiScrub na dłoń lub 
na nową wilgotną gąbkę i dokładnie 
namydlić całe ciało. Mycie ciała zacząć 
od góry i przesuwać się ku dołowi.  

Szczególnie dokładnie umyć:
• okolice nosa i ust
• skórę pod pachami
• pępek
• narządy płciowe i pachwiny

Osuszyć czystym ręcznikiem. 
Mycie zacząć od góry i przesuwać 
się ku dołowi. Założyć czyste 
ubrania i zmienić pościel na czystą.
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Nałożyć Hibiscrub i umyć włosy. 
Zapobiegać dostawaniu się roztworu 
i piany do oczu i uszu.

Substancja aktywna: Chloroheksydyna.
Postać leku: Roztwór do dezynfekcji skóry 40 mg/ml (jasnożółty).
Skład: Substancja czynna: diglukonian chloroheksydyny 40 mg/ml. Pozostałe substancje: poloksamery, tlenek 
dimetyloaminy laurynowej, izopropanol, d-glukonolakton, glicerol, kokosan makrogolglicerolu, woda oczyszczona.
Sposób działania: Hibiscrub jest antyseptycznym środkiem do oczyszczania skóry. Zabija wiele bakterii i grzybów 
lub powstrzymuje ich namnażanie się, dzięki czemu przyczynia się do zapobiegania zakażeniom ran.
Zakres zastosowania: Hibiscrub przeznaczony jest do dezynfekcji skóry, przyczyniając się w ten sposób 
do zapobiegania zakażeniom ran. Wielokrotne mycie pozwala uzyskać przedłużony efekt.
Środki ostrożności: Hibiscrub przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego i nakładania na skórę. 
Zapobiegać dostaniu się produktu do oczu lub uszu – więcej informacji zamieszczono na etykiecie butelki.
Dozowanie: Do mycia włosów użyć ok. 10ml Hibiscrub
Do mycia ciała użyć ok. 15 ml Hibiscru. Zapobiegać dostawaniu się produktu do oczu i przewodów słuchowych.
Ilość środka Hibiscrub potrzebna do mycia może być różna w zależności od powierzchni ciała i ilości włosów u danej 
osoby. Zalecamy użycie łącznie co najmniej 25 ml do każdego mycia włosów wraz z następującym po nim myciem 
ciała (50 ml w przypadku dwukrotnego mycia pod prysznicem).

Nr prod. 59 23 78 Nr prod. 59 60 23

Dowiedz się więcej na www.molnlycke.se
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