
Kdy použít který Swash®?

SW
A2

1-
01

6 
C
Z

Swash® 
Bathing
Rukavice/
Ubrousky a 
Čepice

BATHING GLOVES
FRAGRANCED

Očista těla
1. Obličej, krk a hruď
2. Pravá paže a podpaží
3. Levá paže a podpaží
4. Dolní, přední část trupu
5. Pravá noha a chodidlo
6. Levá noha a chodidlo
7. Záda - horní část
8. Dolní část zad a hýždě

Rukavice   30s.
Ubrousky 20s.
Čepice  20s.

Cílová skupina: Rukavice/Ubrousky pro očistu: Pro mytí a/nebo dopomoc při mytí klientů, upoutaných na lůžko.  Mycí čepice: Pro mytí vlasů na lůžku.

Swash® 
Antiseptic 
Rukavice/
Ubrousky a 
Čepice

Antiseptická 
očista
1. Krk a hruď
2. Pravá paže, rameno, ruka, 

meziprstí, podpaží
3. Levá paže, rameno, ruka, 

meziprstí, podpaží
4. Břicho, poté třísla / perineum. 

NEPOUŽÍVEJTE na genitálie!
5. Levá noha, chodidlo, meziprstí
6.  Pravá noha, chodidlo, meziprstí
7. Zadní část krku a záda
8. Hýždě

Rukavice   15s.
Ubrousky 15s.
Čepice    15s.

Návod k použití Swash® Antiseptic Rukavice/Ubrousky 
• V závislosti na situaci je možné pozměnit pořadí úkonů, a to za předpokladu, že každá část 

těla (viz. obrázek) je omyta samostatnou rukavicí / ubrouskem.
• Pro očistu obličeje a vlasů použijte jiných, vhodných prostředků (dle vašeho protokolu). 

Nepoužívejte kondicionér ani jiné vlasové přípravky, s výjimkou šamponu. Pro dekolonizaci 
vlasů a vlasové části hlavy použijte antiseptickou čepici Swash®.

• NEPOUŽÍVEJTE nad úrovní dolní čelisti. NEPOUŽÍVEJTE  na genitálie.
• CHG nesmí přijít do styku s očima ani zvukovody.
• NEDRHNĚTĚ. NEPOUŽÍVEJTE vnitřně. NEOPLACHUJTE a NEPOUŽÍVEJTE žádné krémy.
• NESPLACHUJTE.
• Pokud se objeví svědění nebo pálení, omyjte postižené místo vodou. Ukončete a 

neopakujte použití. Kontaktujte dermatologa.

Návod k použití Swash® Antiseptic mycí čepice
• Je-li to zapotřebí, pak Antiseptickou mycí čepici Swash® před použitím ohřejte.
• Před použitím zkontrolujte teplotu Antiseptické mycí čepice Swash®.
• Umístěte chránič očí a uší červenou stranou dolů, nad obočí a uši. Všechny vlasy musí být 

nad chráničem.
• Nasaďte Antiseptickou mycí čepici Swash® na hlavu pacienta a ujistěte se, že jsou jí vlasy 

dobře pokryty. 
• Masírujte vlasovou část přes nasazenou čepici, po dobu 2 až 3 minut.
• Sejměte Antiseptickou mycí čepici Swash® (nanesený prostředek / substanci neoplachujte).
• Osušte vlasy ručníkem.
• Odstraňte chránič očí a uší.
• Vlasy osušené ručníkem rozčesejte jemným hřebenem a upravte jako obvykle.
• Čepice Swash® je jednorázový produkt, vázaný na použití jednou osobou (klientem).
• Vhodné pouze pro vnější použití.
• NESPLACHUJTE do záchodu.

Dbejte na bezpečné 
používání biocidů

Cílová skupina: Lůžková oddělení: infekční a MRSA dekontaminační. Intenzivní, intermediární péče: denní mytí + dekontaminace, např. při MRSA.

Swash® 
Perineum(+) 
Rukavice/
Ubrousky

FRAGRANCE

Péče při 
inkontinenci
Přední, spodní část trupu, 
podbřišek, perineální oblast
Zadní, spodní část trupu, 
hýždě, perianální partie

• Odstraňte mokré a nečišté produkty inkontinence (výměšky). V případě potřeby lze velké 
množství stolice jemně odstranit čisticími ubrousky Swash® nebo vlhčenými ubrousky atd. 

• Omyjte genitálie a jejich okolí pomocí Swash® Perineum rukavicemi / ubrousky nebo Swash® 
Perineum + ubrousky. Je-li to nutné, osušte kožní záhyby savým papírem.

• Pomozte pacientovi otočit se a vyčistit znečištěnou oblast perinea (včetně oblasti hýždí a 
kostrče) rukavicí / ubrouskem. Použijte tolik rukavic / ubrousků, kolik je nutné k odstranění 
veškeré stolice a / nebo moči z kůže. Zaznamenejte a nahlaste jakoukoli změnu stavu 
pokožky. 

• Otevřené balení doporučujeme spotřebovat do 48 hodin. Pokud v balení zůstaly rukavice / 
ubrousky, zapište na obal datum a čas a balení použijte již následující den, týmž pacientem.

• NESPLACHUJTE rukavice / ubrousky do záchodu. Prázdné obaly a rukavice / ubrousky 
vyhoďte do odpadu.

• Vhodné pouze pro vnější použití.
• Zamezte kontaktu s očima.

* Pro další informace o tom, kdy použít Swash® Perineum a Swash® Perineum+ , a o správném 
postupu, se obeznamte se svým protokolem péče o inkontinentní pacienty

Cílová skupina:  Při úniku moči a/nebo stolice, pro prevenci dermatitidy spojené s inkontinencí (IAD) a dekubitů.

Rukavice - 8ks balení  30s.
Rukavice - 4ks balení  15s.
Ubrousky - 8ks balení 20s.
Ubrousky - 4ks balení 15s.

Návod k použití Swash® Mycí čepice
• Je-li to zapotřebí, pak mycí čepici Swash® před použitím ohřejte.
• Před použitím zkontrolujte teplotu mycí čepice. Pamatujte, že používání jednorázových  

rukavic snižuje citlivost na teplo. Této kontrole věnujte zvláštní pozornost u dětí, kojenců a 
u osob se sníženou schopností reagovat a též u osob s citlivou pokožkou.

• Nasaďte čepici Swash® na hlavu pacienta a ujistěte se, že jsou jí vlasy dobře pokryty. Masírujte 
vlasovou část přes nasazenou čepici, po dobu 2 až 3 minut. 

• Sejměte čepici Swash® (nanesený prostředek / substanci neoplachujte).
• Osušte vlasy ručníkem.
• Vlasy osušené ručníkem rozčesejte jemným hřebenem a upravte jako obvykle.
• Čepice Swash® je jednorázový produkt, vázaný na použití jednou osobou (klientem). Vhodné 

pouze pro vnější použití.
• NESPLACHUJTE do záchodu. Prázdné obaly a použitou čepici vyhoďte do odpadu.

Návod k použití Swash® Gold Mycí Rukavice/Ubrousky
• V závislosti na situaci je možné pozměnit pořadí úkonů, a to za předpokladu, že každá část 

těla (viz. obrázek) je omyta samostatnou rukavicí / ubrouskem. Při mytí  v oblasti očí 
postupujte se zvláštní  opatrností.

• Jsou-li rukavice / ubrousky zahřáté, je důležité před použitím zkontrolovat jejich teplotu. 
Pamatujte, že používání jednorázových rukavic snižuje citlivost na teplo. Zvláštní pozornost 
věnujte této kontrole teploty u dětí, kojenců a u osob se sníženou schopností reagovat a též u 
osob s citlivou pokožkou. Je-li to nutné, osušte kožní záhyby savým papírem.

• Otevřené balení doporučujeme spotřebovat do 48 hodin. Pokud v balení zůstaly rukavice / 
ubrousky, zapište na obal datum a čas a stejné balení použijte již následující den. 

• Každé balení je určeno k použití pro jednu osobu. Vhodné pouze pro vnější použití. 
• NESPLACHUJTE rukavice / ubrousky do záchodu. Prázdné obaly a rukavice / ubrousky 

vyhoďte do odpadu.

Návod k použití Swash® Perineum Rukavice/Ubrousky a Swash® Perineum+ Ubrousky

FRAGRANCE

PERINEUM WIPES
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    • Rukavice / ubrousky Swash® Perineum a ubrousky Swash® Perineum + se používají k čištění a 
ochraně perineální oblasti po každé inkontinenční epizodě. *

• V případě potřeby zahřejte rukavice / ubrousky v mikrovlnné troubě, dle pokynů na obalu. Je
důležité zkontrolovat teplotu rukavic / ubrousků před jejich použitím na kůži. Pamatujte, že 
používání jednorázových rukavic snižuje citlivost na teplo. Zvláštní pozornost věnujte této 
kontrole teploty u dětí, kojenců a u osob, se sníženou schopností reagovat a též u osob s 
citlivou pokožkou. 
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