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

Lyocell se vyrábí způsobem, co  nejšetrnějším k životnímu prostředí. Inovativní výrobní proces, 
který recykluje energii i vodu, zajišťuje ochranu životního prostředí pro další generace. 

Lyocell

PRODUKTOVÝ LIST
PÉČE PŘI INKONTINENCI

www.swash.eu
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Pomáhá předcházet výskytu
dermatitidy spojené s inkontinencí (IAD)
Swash® pro péči při inkontinenci zabraňuje rozvoji IAD a její šíření v raných stádiích. Předchází tak zhoršení stavu dříve, než 
může dojít ke vzniku dekubitů. Rozšířená řada produktů Swash® Perineum+ přispívá navíc k rychlejšímu zotavení pokožky, díky 
inovativnímu a vylepšenému složení Trixotric®.

Swash® Perineum 3-v-1 jsou prostředky učené pro očistu, péči a ochranu pokožky - v jednom jednoduchém kroku.             
Swash® Perineum+ pak posouvá péči při inkontinenci o krok dále: jde o prostředek 4-v-1 určený nejen k čištění, péči a ochraně, 
ale také k rychlejší obnově pokožky. Ta je možná díky nově vyvinuté pleťové směsi, tzv. Trixotric®, která pomáhá právě k 
rychlejší regeneraci pokožky.

Spojení několika produktů v jeden přináší velké zjednodušení. Zatímco tradiční postup vyžaduje několik různých kroků a 
produktů, díky složení Swash® Perineum a Swash® Perineum+ jej lze nyní provést v jediném kroku. Péče je ve výsledku 
příjemnější z pohledu pacienta a pohodlnější pro ošetřující personál. Důležité je, že toto zjednodušení podporuje dodržování 
nastaveného režimu péče a vede ke konzistentním výsledkům.

Vlastnosti Swash® Perineum: 

FRAGRANCE

Protektivní 
bariéra, s 
3% Dimethiconem

Výrobky mohou být
před použitím
ohřáty

100% bez vůně, tedy 
čichově neutrální, 
dermatologicky 
testováno

Obsahuje pečující 
ingredience jako 
Vitamín E, Kyselinu 
hyaluronovou a Glycerín

Vyrobeno v Holandsku 
s využitím plně 
automatizované 
produkce

Bez obsahu
uvolňovačů 
formaldehydu

pH skin-neutrální a 
hypoalergenní        
krémová přísada

Výroba v prostředí      
čisté místnosti  
garantující vysokou 
kvalitu produktu

Trixotric®: vylepšené 
složení, exkluzivně u 
Swash® Perineum+ 
pomáhající obnově 
pokožky



ČÍSLO VÝROBKU NÁZEV VÝROBKU POČET BALENÍ NA
KRABICI / PALETU 

C04533-4 Swash® Perineum Ubrousky 4-ks (bez vůně) 64 /      4.032

C04533-8 Swash® Perineum Ubrousky 8-ks (bez vůně) 40 /      2.520

C04070-4 Swash® Perineum Rukavice 4-ks (bez vůně) 80 /      5.040

C04070-8 Swash® Perineum Rukavice 8-ks (bez vůně) 40 /      2.520

K04540-4 Swash® Perineum+ Ubrousky 4-ks (bez vůně) 84 /      5.292

K04540-8 Swash® Perineum+ Ubrousky 8-ks (bez vůně) 56 /      3.528

L05012-48 Swash® Čistící Ubrousky 48-ks (bez vůně) 12 /         756

M05012-48 Swash® Čistící Ubrousky 48-ks (s vůní) 12 /         756

005010-50 Swash® Rukavice pro očistu za sucha nebo s namáčením 50-ks 20 /         560

Přehled výrobků: 

Swash® pro péči při incontinenci
Swash® Perineum 3-v-1 jsou vlhčené mycí rukavice nebo ubrousky, napuštěné ochranným přípravkem na pokožku, s 3% 
dimethikonem. Tento olej na bázi křemíku zanechává na pokožce tenkou vrstvu, chrání ji před vlhkostí a podrážděním, přičemž 
je neokluzivní, a umožňuje tak pokožce nadále dýchat.

Swash® Perineum+ 4-v-1 je nadstavbovou řadou, mající výhody produktů 3-v-1, doplněnou o speciální směs Trixotric®: 
Produkty Swash® Perineum+ dodávají pokožce ochrannou, ale prodyšnou vrstvu a navíc podporují její obnovu pomocí 
receptury Trixotric® - kombinace kyseliny hyaluronové, hydrogelu a přírodního jílu.

Perineální oblast lze nyní důkladně vyčistit a zároveň ji vyživovat přísadami pro péči o pokožku, jako je Vitamin E, Glycerín, 
Kyselina hyaluronová, Kapryl glykol, nebo Glyceryl kaprylát. I těžké znečištění nebo inkrustace lze snadno odstranit. Swash® je 
vyráběn z tkaniny s nízkou podšívkou a kombinace vláken, Lyocell a polyester, zajišťuje optimální charakteristiku produktů.

Swash® Čistící Ubrousky jsou vhodným doplňkem, určeným k časté a masivní očistě. Vlhčící směs obsahuje zklidňující složku 
Jojoba, která je šetrná k pokožce.
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Ubrousky Swash® Perineum 
jsou vyrobeny z měkké, avšak silné tkaniny, na bázi 
přeplátovaného jehlového ražení (druh netkané textilie). 
Dodatečné prodloužení umožňuje pohodlné a rychlé čištění 
při inkontinenci.

Ubrousky Swash® Perineum+
jsou vyrobeny z měkké látky Spunlace (netkané) s jemným 
reliéfem, příjemným na dotek. Jejich upravená délka pomáhá 
zvládat inkontinenci hygienicky, snadno a pohodlně.

Rukavice Swash® Perineum
jsou vyrobeny z velmi pevné, měkké látky na bázi křížově 
lapovaného Spunlace (netkané). Jemný reliéf (vypouknutí) je 
příjemný na dotek. Díky ultrazvukové svařovací technice jsou 
rukavice dostatečně silné. Čištění obtížně přístupných částí 
těla je snazší.

Swash® Čistící Ubrousky 
jsou vyrobeny z pevné, měkké látky na bázi paralelního 
Spunlace (další typ netkané textilie).

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




