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Usein kysytyt kysymykset
• Onko BactiScrub markkinoiden ainoa saippuamainen CHG-geeli?
Kyllä, se on markkinoiden ainoa saippuamainen CHG, jonka koostumus on geelimäinen.
• Miksi geelimäinen koostumus on parempi?
Useista syistä:
- Geelimäinen koostumus helpottaa CHG:n pysymistä iholla.
- Lisäksi koostumus helpottaa tuotteen levittämistä iholle.
- Koostumuksen ansiosta ainetta ei roisku tai valu ja annostelu on tarkkaa ilman hävikkiä.
- Tämän vuoksi geelimäinen tuote tulee edullisemmaksi kuin nestemäinen tuote.
• Mitä CHG sisältää?
BactiScrub sisältää 4 % (4 g/100 ml) CHG-diglukonaattia ja jokainen erä testataan.
• Mihin BactiScrubia käytetään?
BactiScrub on tarkoitettu
- terveydenhuollon ammattilaisille: käsien ja kyynärvarsien antiseptiseen preoperatiiviseen pesuun
- potilaille: antiseptiseen pesuun
• Miksi BactiScrubia suositellaan käytettäväksi ennen kirurgista toimenpidettä?
BactiScrubin käytön tarkoituksena on saada iholle korkea pitoisuus CHG:tä bakteerien määrän
vähentämiseksi ennen kirurgista toimenpidettä.
• Millainen jälkivaikutus BactiScrubilla on?
Takaamme vähintään 3 tuntia kestävän jälkivaikutuksen.
• Onko BactiScrub hyväksi iholle?
BactiScrub on tehokas antiseptinen aine, lisäksi se hoitaa potilaan ihoa. Se sisältää 4-5 % ihoa hoitavaa
ja kosteuttavaa propyleeniglykolia sekä pantenolia (provitamiini B5)
• Mitä etuja BactiScrub tarjoaa saippuamaiseen povidoniin verrattuna?
- Saippuamaisesta povidonista puuttuu tärkeä ominaisuus: sillä ei ole pitkää jälkivaikutusta kuten CHG:llä on.
- Lisäksi povidoni tahraa vaatteita ja kaikkea, jonka kanssa se joutuu kosketuksiin.
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• Miksi BactiScrub vaahtoaa vain vähän?
BactiScrub on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi: käytämme vain ionittomia pinta-aktiivisia aineita (jotka vaahtoavat vähemmän),
koska ne tukevat CHG:n stabiiliutta (erittäin kationinen) ja ihon hyvinvointia (erittäin herkkä ionisille pinta-aktiivisille aineille). Olemme
jättäneet koostumuksestamme pois myös vaahdon stabiloimisaineet, jotta BactiScrub tarjoaisi mahdollisimman hyvän CHG-stabiiliuden.
Bactiscrubin matalavaahtoinen koostumus on suunniteltu tukemaan CHG:n stabiiliutta.
• Miten BactiScrubia käytetään, jotta iholle saadaan mahdollisimman paljon CHG:tä?
- Kostuta iho.
- Levitä geeliä kostealle iholle ja pese koko keho. Vältä geelin joutumista silmiin, korviin ja suuhun.
- Anna geelin vaikuttaa iholla noin kolmen minuutin ajan ja huuhtele huolellisesti.
- Kuivaa iho.
• Onko BactiScrubin laimentaminen vedellä suositeltavaa?
Ei. BactiScrubia ei saa laimentaa vedellä, koska alhaisempi pitoisuus heikentää tehokkuutta.
• Voiko BactiScrubia käyttää limakalvoille?
Ei, koska geeli saattaa ärsyttää limakalvoja.
• Kuinka kauan avattua BactiScrub-pulloa voi käyttää?
Kun BactiScrub-pullo on avattu, sen käytölle ei ole takarajaa (kunhan itse tuote ei vanhene). Aseptisessa ympäristössä olevat pullot ovat
kuitenkin alttiita mahdolliselle kontaminaatiolle. Siksi suosittelemme toisinaan steriloimaan pullot (etenkin, jos niitä pidetään pitkään
kontaminaatiolle alttiilla alueella). Tyhjää pulloa ei saa koskaan täyttää uudelleen.
• Millaisissa pakkauksissa BactiScrubia on saatavana?
Saatavana 20 ml annospussissa, 50 ml pullossa ja 1 L dispensossa.
• Onko 500 ml:n pulloissa pumppu?
Kyllä, jokaisessa pullossa on oma pumppu.
• Sopivatko 500 ml:n pullot pullotelineisiin?
Kyllä, lieriömäinen pullo sopii useimpiin nykyisiin pullotelineisiin.
• Onko pullon pumppu kätevä tuotteen levittämisessä?
Kyllä. Pumppu on erittäin kätevä, sillä se helpottaa tuotteen levittämistä ja ehkäisee annostelijan likaantumista.
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