
Σύστημα μπάνιου έτοιμο για χρήση

Ενυδατώνει, καταπραΰνει, 
αναζωογονεί, καθαρίζει και προστατεύει

Σύστημα μπάνιου έτοιμο για χρήση

Ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για να κάνετε μπάνιο

Σύστημα μπάνιου SafeTouch

Κωδικός        Περιγραφή          Τεμάχια/συσκευασία      Συσκ./κουτί

102603      SafeTouch Medigloves Premium        8              24

102601      SafeTouch Medigloves         8              24

102602      SafeTouch Bathing Wipes         8        24

102103      SafeTouch Shampoo Cap         1        24

40002      Medicom Washcloths       64                 8

Επικοινωνήστε μαζί μας:

www.medicom-eu.com

Parallelweg 80a
3931 MT Woudenberg
Ολλανδία

Τηλ. +31 - 33 286 64 60
Φαξ.  +31 - 33 286 64 61
E-mail: cs@medicom-eu.com



Το σύστημα μπάνιου SafeTouch έτοιμο για χρήση είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα, το 
οποίο παρέχει εξαιρετική φροντίδα στον ασθενή, καθώς και έλεγχο λοιμώξεων. Αυτό το 
ενυδατικό σύστημα μιας χρήσης μειώνει κατά 50% το χρόνο περίθαλψης, ενώ επίσης 
εξοικονομεί χρήματα, καθώς δεν απαιτούνται λεκάνες με νερό και πετσέτες. 

Οφέλη χρήστη
• Μειώνει κατά 50% τον πολύτιμο χρόνο περίθαλψης σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό μπάνιο.
• Είναι εξαιρετικά ευεργετικό για το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στους θαλάμους 
  εντατικής θεραπείας και θεραπείας πόνου, όπου το παραδοσιακό πλύσιμο είναι δύσκολο.
• Οικονομικά αποδοτικό - μειώνει τον κόπο και τα έξοδα υλικών. Δεν χρειάζεται να 
  αγοράσετε ξεχωριστά βοηθήματα μπάνιου, απαλλάσσει από το κόστος του πλυντηρίου και 
  μειώνει τα απορρίμματα. Είναι μιας χρήσης, επομένως δεν χρειάζεται καθάρισμα μετά το 
  μπάνιο.
• Λιγότερη σωματική κόπωση για τους νοσηλευτές – δεν χρειάζεται να σηκώνουν και να 
  μεταφέρουν βαριές λεκάνες με νερό, αποτρέποντας τον κίνδυνο τυχαίου γλιστρήματος. 
  Όχι πια λεκάνες με νερό κοντά στον ηλεκτρικό εξοπλισμό της μονάδας εντατικής θεραπείας.
• Εμποδίζει την αλληλομόλυνση.
• Εύκολο και εύχρηστο σύστημα μπάνιου.

Γάντια SafeTouch Medigloves Premium
• Τα γάντια τύπου Spunlace 3D παρέχουν 
  μια εξαιρετικά ήπια και ευχάριστη 
  διαδικασία μπάνιου. 
• Η δομή 3D παρέχει καλύτερη καθαριότητα 
  του ασθενούς.
• Εμπλουτισμένα με αλόη βέρα και βιταμίνη E.
• Δεν αφήνουν χνούδια. 
• Δεν χρειάζεται να σκουπίσετε τον ασθενή.  
• Πολύ αποτελεσματικά.
• Τοποθετούνται στο φούρνο μικροκυμάτων. 
  Αυτοκόλλητη συσκευασία με 8 γάντια.
 
Γάντια SafeTouch Medigloves
• Απαλά, υγρά γάντια. Δεν αφήνουν χνούδια.
• Δεν χρειάζεται να σκουπίσετε τον ασθενή.
• Τοποθετούνται στο φούρνο μικροκυμάτων. 
  Αυτοκόλλητη συσκευασία με 8 γάντια.
• Οικονομική εναλλακτική λύση αντί για τα 
  Medigloves Premium.
 
Μαντιλάκια μπάνιου SafeTouch
• Ιδανικά για ασθενείς που πρόκειται να 
  πάρουν εξιτήριο.
• Διπλωμένα σε σχήμα Ζ για άνετη και  
  γρήγορη χρήση. Δεν αφήνουν χνούδια.
• Τοποθετούνται στο φούρνο μικροκυμάτων. 
  Αυτοκόλλητη συσκευασία με 8 μαντιλάκια.

Σκουφάκι με σαμπουάν
• Ο πιο βολικός και αποτελεσματικός τρόπος 
  για να καθαρίζετε και να αναζωογονείτε 
  άμεσα τα μαλλιά των ασθενών. 
• Λούστε τα μαλλιά και κάντε μασάζ στο 
  κεφάλι σε μόλις 2 λεπτά. Δεν χρειάζεται 
  ξέβγαλμα, μόνο σύντομο στέγνωμα με 
  μια πετσέτα, εφόσον το επιθυμείτε.
• Το μασάζ του τριχωτού της κεφαλής 
  διεγείρει το κρανίο και ανακουφίζει τον 
  ασθενή. 
• Πριν από τη χρήση, μπορείτε να ζεστάνετε 
  το σκουφάκι με σαμπουάν στο φούρνο 
  μικροκυμάτων για μια αίσθηση θαλπωρής 
  και χαλάρωσης. 
• Κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών.

Πετσέτες Medicom Washcloths 
• Ιδανικές για καθαριότητα όταν αλλάζετε  
  τις πάνες ακράτειας.
• Διπλωμένες σε σχήμα Ζ για άνετη και 
  γρήγορη χρήση.
• Εμπλουτισμένες με αλόη βέρα και βιταμίνη E.
• Δεν αφήνουν χνούδια.
• Μεγάλες πετσέτες που καλύπτουν πλήρως 
  τα χέρια.
• Μειωμένη εξάτμιση και σπατάλη χάρη στο 
  πλαστικό επανακλειόμενο καπάκι.
• Αυτοκόλλητη συσκευασία με 64 πετσέτες.

Πώς χρησιμοποιείται;

Σύστημα μπάνιου

Πρόσωπο, λαιμός, στέρνο
Αριστερό χέρι/μασχάλη
Δεξί χέρι/μασχάλη
Περίνεο
Αριστερό πόδι 
Δεξί πόδι
Επάνω μέρος πλάτης
Κάτω μέρος πλάτης

Η έννοια του ολοκληρωμένου 
μπάνιου είναι ότι χρησιμοποιείται 
ένα γάντι/μαντιλάκι για κάθε 
μέρος του σώματος:

Οφέλη ασθενούς
• Εξαιρετικά ευεργετικό για τους κλινήρεις ασθενείς στους θαλάμους εντατικής θεραπείας ή 
  σε όσους εφαρμόζεται θεραπεία πόνου, λόγω του μειωμένου σωματικού κόπου και πόνου. 
  Μεγαλύτερη ικανότητα αυτοβοήθειας.
• Τα ιατρικά γάντια Medigloves Premium και τα σκουφάκια με σαμπουάν Shampoo Caps 
  είναι εμπλουτισμένα με αλόη βέρα και βιταμίνη E και οι πετσέτες Medicom Washcloths 
  είναι εμπλουτισμένες με αλόη βέρα και λανολίνη για περισσότερη καταπράυνση,   
  ενυδάτωση και προστασία της ευαίσθητης επιδερμίδας.
• Χωρίς οινόπνευμα - δεν αφυδατώνει την επιδερμίδα.
• Πλήρως ενυδατικό - προσφέρει μια αληθινή αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας μετά 
  το μπάνιο. Ευχάριστο άρωμα.
• Μπορείτε να το θερμάνετε στο φούρνο μικροκυμάτων για περισσότερη ανακούφιση των 
  ασθενών.  
• με ουδέτερο pH, υποαλλεργικό και υγιεινό. Χωρίς ξέβγαλμα.
• Τα προϊόντα και οι συσκευασίες δεν περιέχουν λατέξ.

Καταπραΰνει
Ενυδατώνει
Προστατεύει

Εμπλουτισμένο με αλόη βέρα και βιταμίνη Ε

Οκτώ εμποτισμένα γάντια/
μαντιλάκια αρκούν για 
ένα πλήρες μπάνιο του 
σώματος.

Αν ζεστάνετε την 
αυτοκόλλητη 
συσκευασία στο φούρνο 
μικροκυμάτων, τα μη 
χρησιμοποιημένα γάντια/
μαντιλάκια διατηρούνται 
ζεστά, ενώ κάνει μπάνιο ο 
ασθενής


