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Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Opis produktu
DECONTAMAN PRE CAP  jest gotowym do 
użycia czepkiem do przeciwdrobnoustrojo-
wego mycia włosów i skóry głowy. 
DECONTAMAN PRE CAP umożliwia szybkie, 
dokładne mycie zwłaszcza u  
unieruchomionych pacjentów, bez 
konieczności płukania wodą. Skuteczność 
przeciwdrobnoustrojowa służy do 
zastosowania w ramach mycia całego ciała u 
pacjentów skażonych wieloopornymi 
patogenami. Czepek jest wykonany 
z bezlateksowego, bardzo wytrzymałego 
materiału i  w razie potrzeby można go 
wstępnie ogrzać.  

Obszary zastosowania
Według Rozporządzenia (UE) w sprawie 
produktów biobójczych (BPR): Profesjonalne, 
przeciwdrobnoustrojowe mycie włosów 
i skóry głowy w przypadku kolonizacji przez 
wielooporne patogeny. 

Zastosowanie
Ostrożnie wyjąć czepek z opakowania, roz-
łożyć i założyć na głowę w taki sposób, aby 
zakrywał wszystkie włosy. Dokładnie wma-
sować roztwór i pozostawić do działania na co 
najmniej 1 minutę.

0482

Wskazówki dotyczące zastosowania
Nie stosować w  przypadku znanej nietolerancji 
chloroheksydyny ani na uszkodzoną skórę. 
Unikać dostania się płynu nawilżającego do 
uszu i oczu. 

Ogrzać w mikrofalówce (750 W – 15 sekund). 
Czasy trwania ogrzewania w  mikrofalówce 
mogą się różnić. Przed użyciem czepka 
należy się upewnić, że nie jest zbyt gorący. 
Nie ogrzewać ponownie otwartych już 
opakowań. 

Skład
100 g roztworu zawiera: 2 g diglukonianu 
chlorheksydyny. Zawiera perfumy.

Opinie 
Nasze produkty zostały w  pełni poddane 
badaniom ekspertów. Zainteresowanym 
udostępnimy dokumenty na zyczenie.

Środki ostrożności i zagrożenia
Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie 
na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki. W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać. W przypadku 
utrzymywania się działania drażniącego na 
oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do 
środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać 
do zatwierdzonych przedsiębiorstw 
zbierania lub usuwania odpadów.

Tylko do użytku profesjonalnego.
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DECONTAMAN PRE CAP
Przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia 
z 2% chlorheksydyną

głowy 

Produkt Opak. jedn.            Zawartość J. op. Nr art.

DECONTAMAN PRE CAP Opakowanie 1 czepek 30 00-530-H001E

Praktyczny i szybki w zastosowaniu dzięki opartemu na potrzebach 
sposobowi użycia, bez konieczności płukania, nadaje się do mikrofalówki 

Do przeciwdrobnoustrojowego mycia włosów bez użycia wody 

Szeroki zakres skuteczności wobec bakterii, w tym wobec wieloopornych 
patogenów 

Zakres działania i wymagane czasy kontaktu 1 min 3 min 5 min

działanie bakteriobójcze EN 13727
niskie obciążenie

wysokie obciążenie

działanie drożdżakobójcze 
(Candida albicans) EN 13624

niskie obciążenie

wysokie obciążenie




