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Amit nyújt 

 Univerzálisan használható az egész test 

tisztítására (hajmosásra is). 

 Valamennyi bőrtípusra ajánlott különösen 

csecsemőknek és időskorúaknak. 

 Nátruimlaktát-tartalma révén megőrzi a 

bőr természetes nedvességét. 

 Fokozza a bőr savas védőrétegének 

antimikrobiális hatását. 

 Bőrsemleges pH érték. 

 Érzékeny és igénybevett bőrtípusra is. 

 Allantoin tartalmú készítmény. 

 

Alkalmazási terület 

 Részleges és teljes testlemosásra 

(betegek műtét előtti fürdetésére). 

 Újszülöttek, csecsemők és időskorúak 

fürdetése. 

 Kézmosásra (higiénés és műtéti 

bemosakodás előtt). 

Mikrobiológiai hatásspektrum 
Az esemtan® waschlotion antimikrobiális hatása bizonyított 

a baktériumok és a gombák ellen. 

 
 

Az alkalmazás módja 

Az esemtan® waschlotion-t gyengéd kéz és testmosáshoz 

fejlesztették ki, így a következő képpen alkalmazható: 

 Minden bőrtípushoz, beleértve csecsemők és 

időskorúak bőrét. 

 Alapos kézmosáshoz higiénés és műtéti bemosakodás 

előtt. 

 Tusoláshoz, fürdéshez szappan érzékenység esetén is. 

 Betegek műtét előtti tisztításához. 

 Inkontinencia esetén a betegágyban történő 

tisztításhoz. 

 Csecsemők bőrbetegségeinek megelőzésére és kezelése 

melletti alkalmazáshoz, anális és vaginális területeken. 

 Műtéti sebek tisztításához a másodlagos fertőzések 

megelőzésére és kezelése mellett. 

 Dezodorálásra, megbetegedés által okozott fokozott 

izzadás és kellemetlen szagok kezelésére. 

 Gyengéd arctisztításhoz és hajmosáshoz. 

 Általános tisztálkodáshoz. 

 

 

  

esemtan® waschlotion 
Válogatott bőrvédő kivonatokat és bőrvédő 

tenzideket tartalmazó, kifejezetten bőrkímélő 

készítmény. 
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Termék adatok 
Összetétel 

Texapon ASV (nátrium/magnézium lauril-szulfát és 

nátrium/magnézium lauril-8 szulfát), Dehydol LS 3 Deo, 

Nátriumklorid, Tejsav, Citromsav, PEG-150 disztearat, 

Allantoin, Undecylensav, Lauril-sav, Illatanyag Softana, Víz. 

 

A sokféle összetevő kombinációjának eredményeképpen az 

esemtan® waschlotion-nak, mind antimikrobiális, mind 

bőrvédő tulajdonságai is vannak. A használatából keletkező 

finom bőr, kellemes illat, a termék színjátszó kék színe, 

mind pozitív tulajdonságai a terméknek. 

 Az allantoin, egy a növény- és állatvilágban széles 

körben előforduló hatóanyag, mely védi a bőrt az 

irritációtól. 

 A nátriumlaktát a bőr nedvességtartalmának megőrzé-

sével biztosítja a bőr puhaságát, lágyságát és óvja a 

kiszáradástól. 

 A bőrvédelme és ápolása a lágyító hatású összetevők, 

mint a lauril-sav és a zsíros savak által biztosított. 

 Az esemtan® waschlotion antimikrobiális rendszere a 

bőr természetes védekező mechanizmusára épül. Ami 

védelmet nyújt a baktériumok, gombák és a derma-

tológiailag biztonságos a koncentrátumban található 

undecylen-sav és laurin-sav ellen, melyek biztosítják a 

bőr savas bevonatának ellenálló képességét. 

 

Kémiai / fizikai adatok 

Megjelenés színjátszó kék folyadék 

pH érték 5.0 (bőrsemleges) 

Gyulladáspont 23,5°C (DIN 51755) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrációk és behatási idők 

 Kézmosáshoz, higiénés és műtéti bemosakodás előtt 

jutassunk 2-3ml esemtan® waschlotiont a kézre, majd 

víz hozzáadásával képezzünk habot, végül öblítsük le és 

szárítsuk meg a kezünket. Erős szennyeződés esetén 

ismételjük meg a folyamatot. 

 Testlemosáshoz az esemtan® waschlotiont nedves 

mosdókesztyű segítségével egyenletesen oszlassuk el a 

bőrfelületen, majd öblítsük le. 

 Fürdőkádban történő fürdetéshez a követelményeknek 

megfelelően körülbelül 20 ml esemtan® waschlotiont 

adagoljunk a kád feltöltése közben. 

 Tusoláshoz és hajmosáshoz alkalmazzuk, mint a normál 

készítményeket. 

 

Környezeti információk 
Schülke & Mayr cég rendelkezik DIN EN ISO 9001 és DIN EN 

46001 bizonyítvánnyal (Regisztráció száma: 4567-01) 

továbbá az Eco Audit szabályoknak megfelelően validált 

környezeti menedzsment rendszerrel (Regisztráció száma: 

DE-S-150 00003). 

 

Figyelmeztetés 

S26: Ha szembe kerül azonnal, bő vízzel ki kell mosni és 

orvoshoz kell fordulni. 

 

Kiszerelési egységek 
 
Kiszerelési egységek 

Csom.egységek Cikkszám 

500 ml flakon 20 x 500 ml 116625 

1 l flakon 10 x 1 l 116602 

1 l euroflakon 10 x 1 l 116603 

5 l kanna 1 x 5 l 116604 

 

Adagoló segédeszközök / tartozékok 

Kiszerelési egységek Cikkszám 

SM2 fali adagoló 668500 

adagoló pumpa (500 ml és 1 l-es flakonhoz) 180303 

adagoló pumpa (5 és 10 l-es kannához) 117101 

kannakulcs (5 és 10 l-es kannához) 135810 

kifolyócsap (5 l-es kannához) 135501 

kifolyócsap (10 l-es kannához) 135510 

 

 

 

 

 

 

 


