SWASH SHAMPOO CAP – DOFT- OCH PARABENFRI
Artikelnummer
Förpackningens innehåll
Lådans innehåll
Tillverkare

D04077-1
1 mössa
56 mössor
Arion Manufacturing B.V. – Nederländerna

PRODUCT INFORMATION
Typ av produkt
Sammansättning duk
Tillverkningsmetod duk
Tjocklek duk
Lådans vikt
Dukens avfalls netto vikt
Emballagets avfalls netto vikt
pH-värde
Storlek mössa
Storlek förpackning

Medicinteknisk klass 1 (93/42/EEG)
Polyester & TENCEL
Needle punch (laminerad)
110 GSM
8495 gram
31,5 gram
5 gram
5 – 5,5
30 cm x 30 cm
22 cm x 12 cm

INGREDIENSER LOTION(INCI)
Aqua
Propylenglykol

Natriumlauroylsarkosinat
Kokamidopropylbetain
Kaprylylglykol
Glyceryl-kaprylat
Kaliumsorbat
Dipropylenglykol
Natriumklorid

SYFTE
Lösningsmedel i vilket de andra ingredienserna löses
upp
Vattenattraherande ingrediens som minskar
uttorkning av huden. Dessutom är den ett
lösningsmedel och den bestämmer lotionens
viskositet.
Milt rengöringsmedel som ofta används i
babyprodukter. Bidrar till att öka skumkapaciteten.
Ger schampot en rengörande och skummande
egenskap.
Hudkonditionerande och fuktgivande som även har
konserverande egenskaper.
Humektant (fuktbevarande) som även har
konserverande egenskaper.
Naturligt konserveringsmedel.
Lösningsmedel för konserveringssystemet.
Tillsatsämne.

KONCENTRATION %
75-100
1-5

0,1-1
0,1-1
0,1-1
0,1-1
0,1-1
0,1-1
<0,1

BRUKSANVISNING
Värm upp schampomössan i mikrovågsugn under cirka 20
sekunder (800 W), om så önskas.
Kontrollera schampomössans temperatur före användning
Dra mössan över patientens huvud och se till att mössan täcker patientens
hår helt och hållet.
Massera håret genom schampomössan i 2-3 minuter tills lotion har gnidits in
helt i patientens hår.
Ta sedan bort mössan från huvudet. Lotionen behöver inte sköljas bort.
Torka patientens hår med en handduk och lägg upp det som vanligt.
Schampomössan är avsedd för engångsbruk och varje förpackning ska endast
användas för en person.

TESTRESULTAT
Ögonirritationstest
Hudirritationstest

Resultaten visar att lotionen inte orsakar irritation av hornhinnan och iris,
samt att bindhinnan inte sväller eller blir röd.
Resultaten visar att lotionen i Swash Shampoo Cap inte orsakar
hudirritation. Det fanns inga tecken på ödem eller röd hud under eller efter
testet.
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