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O Swash®

Swash® přináší pohodlnou a plnohodnotnou osobní hygienu. Je tomu tak díky použití 
vlhčených produktů, určených k mytí a náhradě koupání. Díky tomu je nutnost použití 
vody a mýdla minulostí. Program Swash® se skládá z pěti kategorií produktů, které se 
vzájemně doplňují a lze je kombinovat tak, aby vyhověly každodenním hygienickým 
potřebám konkrétních jednotlivců. Bez ohledu na to, jaké produkty Swash® si vyberete, 
každý z nich má zaručeně vysokou a konzistentní kvalitu a zajišťuje nejlepší možný 
zážitek z koupání.

Výrobky Swash® lze pro přehlednost rozdělit do 5 skupin:
Pro očistu těla (Body wash), Antiseptické (Antiseptic), Pro péči při inkontinenci 
(Incontinence care), Pro péči o vlasy (Hair care) a doplňkovou očistu (In-between care).

co je
  swash®

Řešení ukryté v pěti  
kategoriích výrobků

Swash® Body wash
Kompletní, pohodlné a hygienické 
mytí těla v jednom kroku.

Swash® Antiseptic 
Univerzální dekolonizace pomocí 2% 
chlorhexidin diglukonátu (CHG). 
Prokázaná účinnost proti MRSA, VRE 
a ESBL do 1 minuty.

Swash® Incontinence care
Standardizovaná metoda péče při 
inkontinenci, s kyselinou 
hyaluronovou a / nebo 3% 
dimethikonem. Preventivní ochrana 
proti IAD a kontrola IAD v rané fázi.

Swash® Hair care 
Snadné, rychlé a pohodlné mytí a 
úprava vlasů.

Swash® In-between care 
Pro osvěžení mezi koupelemi.

Výhody Swash®

PH- NEUTRÁLNÍ 

HYPOALERGENNÍ

BEZ (UVOLŇOVAČŮ) FORMALDEHYDU

BEZ LATEXU

DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO 

VYROBENO V ČISTÝCH PROSTORÁCH

LZE OHŘÍVAT

BEZ OPLACHOVÁNÍ A OSUŠOVÁNÍ
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Koupací produkty Swash® jsou 
speciálně navrženy tak, aby 
poskytovaly denní očistu celého těla, 
při péči o pacienty se sníženou 
pohyblivostí a potřebou asistovaného 
koupání. Swash® je koncipován jako 
systém mycích rukavic a ubrousků, 
napuštěných pečujícími složkami, 
které čistí a vyživují pokožku. Jedno 
balení 8 rukavic a ubrousků Swash® 
stačí na jedno úplné hygienické mytí 
celého těla. Důmyslným omytím  
každé části těla, samostatným 
koupacím ubrouskem nebo rukavicí v 
jednom jediném kroku, snižuje 
Swash® počet nepotřebných pohybů 
a riziko křížové kontaminace na 
minimum.

očista
 těla

NÁZEV VÝROBKU BALENÍ BALENÍ KRABIC
V KRABICI NA PALETĚ NA PALETĚ

GOLD GLOVES 
rukavice

A04070-8 40 2.520 63Swash® Gold Gloves 
8-pack - bez vůně

B04070-8 40 2.520 63Swash® Gold Gloves 
8-pack - s vůní

GOLD WIPES
ubrousky

A04028-8 44 2.772 63Swash® Gold Wipes
8-pack - bez vůně

B04028-8 44 2.772 63Swash® Gold Wipes 
8-pack - s vůní

Očista



Pokožka pacientů je přirozeným 
zdrojem bakterií, které mohou 
způsobit infekci. Jejich rychlým a 
jednoduchým odstraněním  z pokožky 
a zajištěním trvalého 
antimikrobiálního účinku se snižuje 
riziko vzniku infekce.
Antiseptická řada Swash® přináší 
jemný antiseptický systém koupání. 
Každý ubrousek (nebo rukavice) je 
napuštěný čisticí substancí s 2% 
chlorhexidin diglukonátem, pro očistu 
a dekolonizaci bez oplachování. 
Prokazatelně ničí škodlivé bakterie na 
pokožce a vlasech (v případě koupací 

čepice). Eliminuje řadu mikro -
organismů, které mohou způsobovat 
infekce. 
Aktivní složka zůstává na pokožce a 
vlasech pro dlouhodobý dekolonizační 
účinek. Antiseptické produkty Swash® 
se osvědčily proti mnoha různým pa-
togenům (baktericidní: grampozitivní - 
DIN EN 13727: 2013, baktericidní: 
gramnegativní - DIN EN 13727: 2013, 
kvasinkové - DIN EN 13624: 2013) do 1 
minuty, dle požadavků DIN EN 1500: 
2013.
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Antisepse

NÁZEV VÝROBKU BALENÍ BALENÍ KRABIC
V KRABICI NA PALETĚ NA PALETĚ

BATHING GLOVES ANTISEPTIC
- rukavice

F04070-8* 40 2.520 63Swash® Bathing Gloves Antiseptic 
8-pack - bez vůně

F04070-7* 44 2.772 63Swash® Bathing Gloves Antiseptic 
7-pack - s vůní

BATHING WIPES ANTISEPTIC
- ubrousky

F04540-8* 56 3.528 63Swash® Bathing Wipes Antiseptic 
8-pack - bez vůně

F04540-7* 68 4.284 63Swash® Bathing Wipes Antiseptic 
7-pack - bez vůně

ANTISEPTIC CAP
- koupací čepice

H04077-1* 42 2.646 63Swash® Antiseptic 
Cap 1-pack - bez vůně

* Číslo výrobku se může lišit podle aktuální regulace trhu.



Swash® pro péči při inkontinenci 
zamezuje rozvoji IAD (dermatitidě 
spojené s inkontinencí) již v raných 
stádiích, tedy dříve než se stav může 
zhoršit a vzniknout dekubity.

Swash® Perineum 3-in-1 jsou  
navlhčené rukavice nebo ubrousky, 
napuštěné ochranným přípravkem 
na pokožku (3% di-methikon). Tento 
olej na bázi silikonu zanechává na 
pokožce tenkou vrstvu, chrání ji 
před vlhkostí a podrážděním, 
přičemž je neokluzivní, a umožňuje 
tak pokožce dýchat.

Swash® Perineum+ 4-in-1 mají 
výhody produktů 3 v 1 a navíc 
obsahují speciální příměs. Na 
pokožce vytvářejí ochrannou, avšak 
prodyšnou vrstvu. Podporují její 
obnovu pomocí tzv. Trixotric® 
hydrogelu. Jedná se o kombinaci 
kyseliny hyaluronové, hydrogelu a 
přírodního jílu.

Swash® Cleansing Wipes nebo Swash® 
Dry Gloves se dobře hodí na prvotní 
a / nebo masivní očistu.

FRAGRANCE

PERINEUM WIPES
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péče při
 inkontinenci

Inkontinence

NÁZEV VÝROBKU BALENÍ BALENÍ KRABIC
V KRABICI NA PALETĚ NA PALETĚ

PERINEUM GLOVES
- rukavice

C04070-8 40 2.520 63Swash® Perineum Gloves 
8-pack - bez vůně

C04070-4 80 5.040 63Swash® Perineum Gloves 
4-pack - bez vůně

PERINEUM WIPES
- ubrousky

C04533-8 40 2.520 63Swash® Perineum Wipes 
8-pack - bez vůně

C04533-4 64 4.032 63Swash® Perineum Wipes 
4-pack - bez vůně

PERINEUM+ WIPES
- rukavice

K04540-8 56 3.528 63Swash® Perineum+ Wipes 
8-pack - bez vůně

K04540-4 84 5.292 63Swash® Perineum+ Wipes 
4-pack - bez vůně

CLEANSING WIPES
- ubrousky

L05012-48 12 756 63Swash® Cleansing 
Wipes 48-pack - bez vůně

M05012-48 12 756 63Swash® Cleansing Wipes 
48-pack - s vůní

DRY GLOVES
- suché rukavice

005010-50 20 560 28Swash® Dry Gloves 
50-pack - bez vůně



Výrobky pro péči o vlasy Swash® 
usnadňují mytí vlasů, bez nutnosti 
oplachování. Výrobky lze použít 
pokaždé, když si klient chce umýt 
své vlasy. Proces mytí trvá jen 
několik minut, protože vyžaduje 
minimální změnu polohy a/nebo 
pohyb klienta.
Míra stresu spojená s péčí o vlasy 
je tak snížena na minimum.
Výsledkem jsou čisté a svěží vlasy, 
připravené k další případné úpravě.

FRAGRANCE

SHAMPOO CAP
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péče 
o vlasy

NÁZEV VÝROBKU BALENÍ BALENÍ KRABIC
V KRABICI NA PALETĚ NA PALETĚ

SHAMPOO CAP
- koupací čepice

D04077-1 52 3.276 63Swash® Shampoo Cap 
1-pack - bez vůně

G04077-1 52 3.276 63Swash® Shampoo Cap 
1-pack - s vůní

HAIR LOTION
- vlasový balzám

D04079-1 14 - -Swash® Hair Lotion 
100 ml - bez vůně

Vlasy



Osvěžující ubrousky Swash® jsou 
velmi měkké a vlhčené. Byly 
specificky vyvinuté k osvěžení mezi 
koupelemi. Ubrousky jsou vhodné 
pro každý typ pokožky a nabízejí 
jemné čištění kdykoli; před a po 
večeři, v horkém letním dni, před 
speciální činností nebo těsně před 
spaním. Ubrousky také podporují 
správnou hygienu rukou.
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péče v průběhu
  dne

Průběžně

NÁZEV VÝROBKU BALENÍ BALENÍ KRABIC
V KRABICI NA PALETĚ NA PALETĚ

REFRESHING WIPES
- osvěžující ubrousky

A04010-32 30 1.890 63Swash® Refreshing Wipes 
32-pack - bez vůně

B04010-32 30 1.890 63Swash® Refreshing Wipes 
32-pack - s vůní



SW
A

19
-0

46

přehled
  výrobků

Pro výjimečnou péči, s lehkostí ...
Distributor pro ČR:         
r4future s.r.o. Školská 689/20, 110 00 Praha 1  
+420 730 875 555  •  info@r4future.com, www.r4future.com




