professionele verzorging
WASHANDJES EN
SHAMPOOKAP VOOR IN BED
Grote, zachte, reinigende en hydraterende
washandjes voor een volledige
lichaamswasbeurt zonder naspoelen.

WASHANDJES EN
SHAMPOOKAP VOOR IN BED

In 88 ziekenhuizen in de VS was
62,2 % van de waskommen
besmet met vaak voorkomende
ziekenhuisbacteriën.1

WASBEURT VOOR HET HELE LICHAAM
Grote, zachte washandjes, ontworpen om
elke lichaamszone grondig te wassen zonder
hetzelfde washandje op meerdere zones
te gebruiken. Te gebruiken voor gezicht,
hals, borst, armen, perineum, benen, rug en
billen. De shampookap zonder naspoelen
voor haar en hoofdhuid van Carell maakt het
assortiment compleet.

EEN VEILIGE OPLOSSING
De washandjes voor in bed van Carell rekenen af met het
risico op overdracht van micro-organismen via besmette
waskommen. Bovendien verlaagt hierdoor ook het risico dat
bij het optillen en verplaatsen van zware waskommen water
gemorst wordt of iemand valt.1,2,3

EENVOUDIG WASSEN ZONDER
NASPOELEN
Ontworpen om het lichaam met één
makkelijke handeling te wassen en te
hydrateren.

SNEL EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
Doekjes maken de omslachtige traditionele methoden om
patiënten te wassen overbodig: gedaan met kommen, doeken,
zeep, lotions en water klaarmaken. Ook afdrogen met een
handdoek is niet meer nodig. Daardoor is er minder afval, volgen
de personeelsleden de richtlijnen beter op en dalen de kosten.

BEVORDERT EEN GEZONDE, ZACHTE HUID
Bevat aloë vera en toegevoegde
hydraterende bestanddelen.
WARM IN EEN HANDOMDRAAI

MINDER OVERDRACHT
Een betere patiëntenhygiëne vermindert het aantal microorganismen dat zich kan verspreiden naar zorgverleners,
bezoekers en de omgeving.

Gebruik het washandje op kamertemperatuur
of plaats het in een Carell/Clinell-verwarmer
om na enkele seconden een warme
wasbeurt in bed te geven.

PRODUCT

VERPAKKINGSEENHEID

CODE

DERMATOLOGISCH GETEST

Washandjes

Een eenheid van 8 washandjes

CBBGL8

Shampookap

Een eenheid van 1 shampookap

PRSHMC1

Huidneutrale pH-waarde van 5,5. Bevat geen
alcohol, lanoline of parabenen.

x2

Waskommen zijn zwaar en
er kan mee worden gemorst,
wat kan leiden tot valpartijen
en ongevallen.

Als een washandje opnieuw in
de kom wordt ondergedompeld,
komen er organische deeltjes en
bacteriën in het water terecht.

Er kunnen micro-organismen
achterblijven in de kom die
prima gedijen in vochtige en
warme omstandigheden.

Als de kom opnieuw wordt
gevuld voor de volgende patiënt,
zijn de micro-organismen nog
steeds levensvatbaar in het water.
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