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WASSEN ZONDER WATER 
MET CHLOORHEXIDINE

De grote antiseptische wegwerpwashandjes 
om het hele lichaam te wassen bieden de 
perfecte oplossing vóór opname of op 
intensieve zorgen.

Wasproducten met chloorhexidine

Tot zes uur bescherming
Clinell Washandjes met Chloorhexidine 
bevatten 2 % chloorhexidinegluconaat, 
dat schadelijke bacteriën vermindert 
die zich op uw huid bevinden, en zich 
bovendien na gebruik nog urenlang aan 
uw huid bindt om ze te beschermen.

Voor koud of warm gebruik
Gebruik de washandjes op 
kamertemperatuur of plaats ze in een 
Clinell-verwarmer. U geniet dan meteen 
van een warm washandje. 

Biedt een snelle bactericide werking
Helpt de strijd aan te gaan tegen een 
brede waaier van micro-organismen die 
infecties veroorzaken.

Antibacteriële barrière
In tegenstelling tot gebruikelijke zeep en 
wasproducten voor het lichaam fungeert 
de binding van chloorhexidine als een 
onzichtbare, antibacteriële barrière die 
het aantal bacteriën op uw huid urenlang 
blijft beperken. Dat geeft u een extra 
bescherming tijdens uw ziekenhuisverblijf 
en de medische procedures.

Ideaal voor wassen in bed op intensieve 
zorgen
Ook uitstekend geschikt voor patiënten 
vóór opname. 

Bewezen technologie
Het is bewezen dat doekjes met 
chloorhexidinegluconaat de 
verspreiding van pathogenen in een 
ziekenhuisomgeving verminderen. 
De huidige gegevens tonen aan dat 
chloorhexidinedoekjes nuttig zijn op 
de afdeling intensieve zorgen, in het 
ziekenhuis en vóór opname.

Volledige wasbeurt
De verpakking bevat 8 washandjes, zodat 
elke zone grondig gewassen kan worden 
zonder hetzelfde doekje voor een tweede 
zone te moeten gebruiken. 

Waarom chloorhexidinegluconaat 
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Celwandbreuk

De positief geladen 
chloorhexidinemolecule wordt 
aangetrokken tot de negatief geladen 
celwand van de bacteriën.

Chloorhexidine bindt aan de celwand, 
waardoor die scheurt. Dat veroorzaakt 
een lek van het cytoplasma, lysis en 
celdood.

Positief geladen chloorhexidinemoleculen 
binden aan de proteïnen in menselijke 
weefsels en geven ze langzaam vrij.  
Zo vormt zich een laag langdurige 
 bescherming.

PRODUCT VERPAKKING CODE

Clinell Chloorhexidine Washandjes Verpakking van 8 CHGWGL8BE

NOTIF1030

BEVAT 2 % CHLOORHEXIDINE-
GLUCONAAT DAT  

SCHADELIJKE BACTERIËN  
OP DE HUID DOODT


