Hygenex Wet
& Dry Wipes
Het nieuwe assortiment natte en droge doekjes
van Hygenex biedt zorgprofessionals een
hoogwaardig milieuvriendelijk product dat kan
worden weggegooid in bedpanspoeler, verpulveraar,
slophopper of toilet. Zorgverleners hoeven zich geen
zorgen te maken over waar of wanneer de doekjes
worden weggegooid.

Speciaal ontworpen met het oog op alle zorg- en
schoonmaaktaken en daardoor ideaal voor gebruik in
ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en
thuiszorg.

Hygenex-doekjes zijn gemaakt van 100% nonwoven cellulosemateriaal. Deze zachte maar sterke
schoonmaak- en reinigingsdoekjes zijn speciaal
ontwikkeld om uitzonderlijke prestaties te leveren
en tegelijk uitstekende milieuvriendelijke voordelen
te bieden. Volledig getest volgens EDANA- & INDAnormen voor doorspoelbaarheid.

Geavanceerde
technologie
Beoogd gebruik

•

Volledig verpulverbaar en oplosbaar in
verpulveraar of toilet.

•

Geavanceerd non-woven 100%
cellulosemateriaal

•

Schoonmaak en reiniging in ziekenhuizen,
verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg

•

Voldoet aan 7 tests voor EDANA- & INDAnormen voor doorspoelbaarheid

•

Om de huid te reinigen, zuiveren en verzorgen

•

Reiniging na toiletbezoek en voor intieme
hygiëne

•

Reiniging van handen en gezicht

•

Algemene hygiëne van de patiënt

•

Reiniging van oppervlakken

•

Indrukwekkend sterk met unieke
prestaties

•

Geschikt voor gebruik op alle delen van
het lichaam

•

Geschikt voor gebruik op elk huidtype
en bij elke leeftijd, van pasgeborenen tot
senioren
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De doekjes worden verpulvert
in de verpulveraar.
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Door de samenstelling van de doekjes zijn
deze volledig oplosbaar in water.
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In water oplosbaar
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Verpulverbaar
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Doorspoelbaar
Kunnen rechtstreeks in de
afvoer worden weggespoeld

100% Biologisch
afbreekbaar
Snelle afbraak van de stof door
natuurlijke processen

Hygenex Dry Wipes

Hygenex Wet Wipes

Hygenex Dry Wipes zijn universele droge doekjes die
geschikt zijn voor gebruik op alle oppervlakken én
elke huid. Droog zijn ze zacht en sterk absorberend;
nat zijn ze sterk en glad.

Hygenex Wet Wipes zijn huidreinigende natte doekjes
voor gebruik op handen, lichaam en gezicht. Ze zijn
gemaakt van ingrediënten van natuurlijke oorsprong
en zijn geschikt voor elk huidtype, inclusief de
gevoelige huid.

Kenmerken

Kenmerken

•

Tweeledige toepassing: voor gebruik op
oppervlakken of huid

•

Dermatologisch getest en hypoallergeen

•

Geschikt voor gebruik met
reinigings-, desinfectiemiddelen en
huidreinigingsproducten

•

Zachte en zeer doeltreffende huidreiniger
die de huid kalmeert, verzacht, verzorgt en
hydrateert

•

Vriendelijk voor de huid en zeer
doeltreffend in hun vermogen om te
reinigen

•

Niet vettig en bevat geen zeep, lanoline of
alcohol

•

Geschikt voor elk huidtype

•

Sterk absorberend
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