
SKÓRA

LIFO-SCRUB®

 PREPARAT Z CHLORHEKSYDYNĄ DO HIGIENICZNEGO 
MYCIA RĄK I CIAŁA

RĘCE

DIZAŁA NA 
SARS-CoV-2



Lifo-Scrub® 

Skuteczna dekolonizacja skóry pacjenta. Higieniczne i chirurgiczne mycie rąk.

OBSZAR ZASTOSOWANIA
•  Do antyseptycznego mycia całego ciała i włosów przed 

zabiegami chirurgicznymi

• Do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk 

WŁAŚCIWOŚCI
• Płyn do mycia skóry na bazie diglukonianu chlorheksydyny

• Skuteczny przeciwko  bakteriom (w tym MRSA), grzybom, 
wirusom otoczkowym (w tym HBV, HCV, HIV, 
SARS-CoV-2) 

• Przyjazny dla skóry

• Gotowy do użycia roztwór antyseptyczny

• Charakteryzuje się szybkim czasem oraz przedłużonym efektem 
działania 

SPOSÓB UŻYCIA
• Antyseptyczne mycie całego ciała

Ciało umyć  w wannie lub pod prysznicem za pomocą Lifo-
Scrub tak jak normalnym płynem myjącym (pod prysznicem 
pozostawić preparat na powierzchni skóry na co najmniej 60 
sek. a następnie spłukać). U pacjentów leżących stosować 
zgodnie ze standardową techniką mycia pacjenta leżącego.

• Mycie rąk
Po zwilżeniu myć dłonie Lifo-Scrub przez 60 sek. (mycie higie-
niczne) lub 180 sek. (mycie chirurgiczne). Spłukać i osuszyć 
jednorazowym ręcznikiem. 

Lifo-Scrub® – Skład
1 ml roztworu zawiera: Substancje aktywne: 40 mg diglukonianu chlorheksydy-
ny Inne substancje pomocnicze: detergent, perfumy, barwnik Ponceau 4R (E 124)

Skuteczność mikrobiologiczna Norma
Czas 

działania
Antyseptyczne mycie ciała  120 sek.

Higieniczne mycie rąk EN 1499  60 sek.

Chirurgiczne mycie rąk 180 sek.

Bakterie EN 13727 60 sek.

MRSA 30 sek.

Candida Albicans EN 13624 60 sek.

Wirusy (HIV/HBV/HCV/SARS-CoV-2) 120 sek.

Vaccinia 120 sek.

Produkt biobójczy – Pozwolenie nr 7499/18
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun Straße 1, 
D-34212 Melsungen, Niemcy.

UWAGA
Mycie jest jedynie pomocniczą procedurą higieniczną. Nie może  
zastąpić konwencjonalnej dezynfekcji skóry, np. przedoperacyjnej 
dezynfekcji miejsca operowanego czy higienicznej dezynfekcji rąk.dezynfekcji miejsca operowanego czy higienicznej dezynfekcji rąk.

Jednoczesne stosowanie lub połączenie Lifo-Scrub i mydła lub Jednoczesne stosowanie lub połączenie Lifo-Scrub i mydła lub 
innych środków anionowych (np. kąpiele pianowe) zmniejsza sku-innych środków anionowych (np. kąpiele pianowe) zmniejsza sku-
teczność chlorheksydyny.teczność chlorheksydyny.
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Dostępne opakowania Numer kat.

Butelka 500ml 180136


