
PRODUKTOVÝ LIST
ANTISEPTICKÁ OČISTA TĚLA

Tkanina pro koupací výrobky Swash® je částečně vyrobena z dřevěného vlákna Lyocell. Toto 
přírodní vlákno se vyznačuje svou čistotou, měkkostí a vstřebatelností. Lyocell se vyrábí 

způsobem šetrným k životnímu prostředí. Inovativní výrobní proces, který recykluje energii i 
vodu, zajišťuje ochranu životního prostředí pro další generace.

LYOCELL

2% chlorhexidin diglukonát

www.swash.eu
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Prokázaná účinnost proti MRSA, VRE a ESBL do
1 minuty!
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 jednoduchou očistu a dekolonizaci bez oplachování. 
Prokazatelně ničí škodlivé bakterie na pokožce a vlasech (v případě koupací 
čepice). Eliminuje řadu mikroorganismů, které mohou způsobovat infekce. 
Aktivní složka zůstává na pokožce a vlasech (čepice), pro dlouhodobý 
dekolonizační účinek.

DIN EN 13727:2013 Baktericidní (gram-pozitivní) Čisté 5 min.

Čisté 5 min.

• Staphylococcus aureus
• Enterococcus hirae (incl. VRE)
• MRSA
Baktericidní (gram-negativní)
• Escherichia coli
• Klebsiella pneumoniae (ESBL)
• Pseudomonas aeruginosa
Hubící kvasinky
• Candida albicans

5 min.

DIN EN 1500:2013 Baktericidní 1 min.

Dekolonizace pokožky    Účinná dekolonizace pokožky 1 min.

Čisté 

Praktické použití 

5s  nanášení na pokožku,
 v obl. chudé na mazové žlázy

Účinnost testována na: Dr. Brill + Partner GmbH
(Ústav pro hygienu a mikrobiologii) a Eurofins Biolab

METODA VÝSLEDEK PODMÍNKY ÚČINEK ZA



Dermatologicky 
testováno

pH skin-neutrální 
krémová přísada

Výroba v prostředí 
čisté místnosti  
garantující vysokou 
kvalitu produktu 

Vlasnosti Swash® pro antisepsi:

Účinná látka:
chlorhexidin 
diglukonát 2% 
hm.

Výrobky mohou 
být před použitím 
ohřáty

Bez uvolňovačů 
formaldehydu

 100% neparfémované,
s neutrální vůní

Vyživující přísady    
např. vitamín E a 
Glycerin

Vyrobeno v Holandsku 
s využitím plně 
automatizované 
produkce
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Swash® Bathing 
Rukavice / Ubrousky - Antiseptické: 
Vlhčené rukavice / ubrousky umožňují plnohodnotné 
antiseptické mytí těla. Jsou vyrobeny z pevné, měkké tkaniny, 
na bázi přeplátovaného Spunlace (netkaná textilie), která má 
lehký reliéf ("embossing"). Poskytují příjemný pocit na 
pokožce. Rukavice jsou vyráběny pomocí ultrazvukového 
svařování, které zajišťuje dostatečnou pevnost. Rukavice 
usnadňuje čištění obtížně přístupných částí těla.

Swash® Čepice - Antiseptická:
Impregnovaná čepice umožňuje antiseptické mytí vlasů. 
Balení obsahuje chránič očí a uší, který zajišťuje, že 
antiseptické přísady nepřijdou do kontaktu s očima a ušima. 
Antiseptická čepice Swash® má průměr 30 cm a je vyrobena z 
netkaného materiálu "Needle Punch". Plastifikovaná vnější 
strana chrání navíc ruce pečovatele.

ČÍSLO VÝROBKU NÁZEV VÝROBKU POČET BALENÍ V 
KRABICI

POČET BALENÍ NA 
PALETĚ

F04070-7 44 2,772Swash® Bathing Gloves Antiseptic - 
RUKAVICE 7ks - bez vůně

F04070-8 40 2,520Swash® Bathing Gloves Antiseptic 
RUKAVICE 8ks - bez vůně

F04540-7 68 4,284Swash® Bathing Wipes Antiseptic 
UBROUSKY 7ks - bez vůně

F04540-8 56 3,528Swash® Bathing Wipes Antiseptic 
UBROUSKY 8ks - bez vůně

H04077-1 42 2,646Swash® Antiseptic Cap 

ČEPICE 1ks - bez vůně

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




