Art.nr 1000003932/1000003961

Zinkspray 4%
Abenas Zinkspray skyddar, bygger upp huden och bidrar till
att återställa hudens naturliga fuktnivå i upp till 24 timmar. Tack
vare sprayflaskan minimeras friktionen av huden samtidigt som
risken för (åter-)kontaminering minskar.




¡¡

Innehåller ringblomma och kamomill som är kända för att
lindra, lugna och främja hudens naturliga återhämtning.

¡¡

Sprayar ett perfekt, tunt lager tack vare TLT
(Thin Layer Technology)

¡¡

Använd på synliga rodnader och vid de
första tecknen på IAD.

¡¡

Omskakas före användning.

¡¡

Spraya på cirka 5 till 10 cm avstånd.
Creamen behöver inte gnidas in ytterligare.

¡¡

Använd vid varje byte av inkontinensprodukt.

¡¡

Dosera efter behov.

¡¡

Får ej användas på skadad eller sprucken hud

¡¡

Parfymfri och fri från färgämnen

¡¡

Tillverkad för Abena A/S, DK enligt ISO 13485,
GMP, ISO 22716

Art.nr

Produkt

Stl

pH

Ant./kartong

1000003932

Zinkspray 4 %

100 ml

5-6

24

1000003961

Zinkspray 4 %

10 ml

5-6

30

Lösningsmedel, fyllnadsmedel

Aqua

Mjukgörande

Cocokaprylat/kaprat

Fuktbevarande

Glycerin

Aktiv

Zinkoxid

Emulgeringsmedel

Alkylalkoholer*

Emulgeringsmedel

Alkylglukosid*

Mjukgörande, antiinflammatoriskt Propylenglykol
Konsistensgivare

Cocoglycerider

Konserveringsmedel

Kaprylylglykol

Konserveringsmedel

Kapryl-hydroxamsyra

Mjukgörande, antiinflammatoriskt Blomextrakt av chamomilla recutita (matricaria)
Antiinflammatoriskt, lugnande

Extrakt av calendula officinalis

Emulgeringsmedel

Oljesyra

Klumpförebyggande

Silica

Förvaring

Förvaras torrt och vid stabil temperatur mellan
5 och 25 °C. Får ej utsättas för direkt solljus.

Hållbarhet
för öppnad
förpackning

12 månader

Hållbarhet
för oöppnad
förpackning

36 månader

Avfall

Kartong förbränns eller återvinns

Förpackning

Innerförpackning: PE/PP
Transportlåda: Kartong

Varning

Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med
ögonen

*Anledningen till att det finns flera CAS-nummer är att en del ingredienser är blandningar av
flera andra komponenter.
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Zinksprayen bidrar till långsiktig förbättring av hudbarriären,
vilket ger huden en bra fuktbalans och skyddar mot yttre
fukt (till exempel urin). Zinkoxid är känt för sina antiseptiska
egenskaper och sprayen har utformats för att hjälpa till att
lugna irriterad hud.

