مجموعة سلس البول للعناية بالجسم

مجموعة العناية بالجسم المضادة للبكترييا والفطريات

4

فوط منديل لسلس البول تحتوي عىل كريم حاجز

5

فوط منديل لمنطقة العجان تحتوي عىل كريم حاجز

6

كيس قمايش مع كريم الحاجز

7

كيس غسيل الشعر

8

ألياف التنظيف الصحية لالستخدام الواحد

9

بخاخ مزيل الالصق

10

فوطة تنظيف الجسم المضادة للبكترييا والفطريات

11

منشفة غسيل يف منطقة بريين المضادة للبكترييا والفطريات

12

مقرش مبلل مضاد للجراثيم والفطريات

13

بونيه الشعر مضاد للجراثيم والفطريات

OneCare

WanCare

مجموعة سلس البول للعناية بالجسم

OneCare
فوط منديل لسلس البول تحتوي عىل كريم حاجز

%3
ال يتطلب الغسل والتجفيف

قماش محبوك

ال يحتوي عىل مادة الالتكس
والالنولني والكحول
والبارابني

مناسب لالستخدام يف
الميكروويف

ّ
ويريح
ينظف وينعم

يقوم بفعل حاجز

يحتوي عىل 3٪
دايميثيكون

قطعة 8

KAF G49

قطعة 12

KAF G01

قطعة 25

KAF G08

قطعة 50

KAF G07

قطعة 100

KAF G50

الرتكيبة الكيميائية
ماء  ،فسفوليبيد  ،ثنايئ الميثيكون  ،جلرسين
حمض EDTA ،
 ،حمض  ،عطر  ،بويل سوربات  ، 20فينوكيس إيثانول
.كابريل جاليكول

مناطق االستخدام
يخلق طبقة حاجزة لحماية برشة المرىض ذوي االحتياجات الخاصة مثل ذوي الحركة المحدودة وطريحي الفراش
ومرىض العناية المركزة وذلك لحماية برشتهم من العوامل الخارجية
ً
تنظيفا كام ً
ال للجسم والعناية بالمرىض الذين ال يمكن غسلهم
يوفر
يتم تطبيقه عىل المنطقة المرغوبة عن طريق المسح

5

1

6
 -1منطقة الصدر
 -2الكتفني والذراعني
 -3منطقة العجان
 -4األرجل
 -5مؤخرة الرأس
 -6منطقة الظهر
 -7منطقة الورك

2
3

7

4

8

مجموعة سلس البول للعناية بالجسم

OneCare
فوط منديل لمنطقة العجان تحتوي عىل كريم حاجز

مجموعة سلس البول للعناية بالجسم

%3
ال يتطلب الغسل والتجفيف

قماش محبوك

ال يحتوي عىل مادة الالتكس
والالنولني والكحول
والبارابني

مناسب لالستخدام يف
الميكروويف

ّ
ويريح
ينظف وينعم

يقوم بفعل حاجز

يحتوي عىل 3٪
دايميثيكون

قطعة 8

KAF G51

قطعة 12

KAF G06

قطعة 25

KAF G02

قطعة 50

KAF G05

قطعة 100

KAF G52

الرتكيبة الكيميائية
ماء  ،فسفوليبيد  ،ثنايئ الميثيكون  ،جلرسين
حمض EDTA ،
 ،حمض  ،عطر  ،بويل سوربات  ، 20فينوكيس إيثانول
.كابريل جاليكول

مجموعة العناية بالجسم المضادة للبكترييا والفطريات

مناطق االستخدام
إنه يخلق طبقة حاجزة لحماية المناطق العجانية للمرىض ذوي االحتياجات الخاصة  ،مثل المرىض ذوي القدرة
المحدودة عىل الحركة والمرىض من هم طريح الفراش ومرىض العناية المركزة  ،من العوامل الخارجية
ييتم تطبيقه عىل منطقة العجان بالمسح

ُتستحدم يف المنطقة العجانية

مجموعة سلس البول للعناية بالجسم

OneCare
كيس قمايش مع كريم الحاجز

%3
ال يتطلب الغسل والتجفيف

قماش محبوك

ال يحتوي عىل مادة الالتكس
والالنولني والكحول
والبارابني

مناسب لالستخدام يف
الميكروويف

ّ
ويريح
ينظف وينعم

يقوم بفعل حاجز

قطع 10

KAF G16

يحتوي عىل 3٪
دايميثيكون

الرتكيبة الكيميائية
ماء  ،فسفوليبيد  ،ثنايئ الميثيكون  ،جلرسين
حمض EDTA ،
 ،حمض  ،عطر  ،بويل سوربات  ، 20فينوكيس إيثانول
.كابريل جاليكول

مناطق االستخدام
ييخلق طبقة حاجزة يف المنطقة اليت يتم استخدامه فيها  ،لمنع تلف الجلد الناتج عن سلس البول  ،للتنظيف العام
.لمنطقة الجسم يف المرىض من هم طريح الفراش والمرىض ذوي الحركة المحدودة
.يتم تطبيقه عىل المنطقة المرغوبة عن طريق المسح
.يتم استخدام كيس قمايش منفصل لكل منطقة

مجموعة سلس البول للعناية بالجسم

OneCare
كيس غسيل الشعر

مجموعة سلس البول للعناية بالجسم

%3
ال يتطلب الغسل والتجفيف

قماش محبوك

ال يحتوي عىل مادة الالتكس
والالنولني والكحول
والبارابني

مناسب لالستخدام يف
الميكروويف

ّ
ويريح
ينظف وينعم

يقوم بفعل حاجز

عدد 1

KAF G15

يحتوي عىل 3٪
دايميثيكون

يحتوي عىل األلوة فريا
وفيتامني  B5يغذي الشعر ويعتين به مع فيتامني .E
تزيل الخاليا الميتة من فروة الرأس برتكيبته الخاصة

الرتكيبة الكيميائية
ماء  ،أالنتوين  ،نبات الصبار  ،هريباليا البابونج  ،جلوكونات (كلورهيكسيدين جلوكونات)  ،حمض السرتيك  ،ثنايئ الميثيكون
 ،كوبوليول  ،إدا  ،جلوكوسيد (بالنتاكري  ، )1200نيباكوارت يب يب يس  ،دي بانثينول  ،فيتامني إي بروماسبري  ،فوسفوليبيد

مناطق االستخدام
مجموعة العناية بالجسم المضادة للبكترييا والفطريات

ً
تنظيفا ورعاية فعالني بمحتواه الذي من الكريم الحاجز للشعر ومنطقة الرأس للمرىض الذين ال يستطيعون
إنه يوفر
غسل أنفسهم  ،مثل طريح الفراش  ،ومحدودي الحركة  ،ومرىض العناية المركزة  ،وما إىل ذلك
يتم تطبيقه عىل فروة الرأس وثم يجب تدليك ومسح فروة الرأس ومنطقة الشعر كاملة

مجموعة سلس البول للعناية بالجسم

OneCare
ألياف التنظيف الصحية لالستخدام الواحد

قطعة 20
ال يتطلب الغسل

ال يحتوي عىل بارابني

مع بضع قطرات من الماء،
ً
تنظيفا مثاليًا
ستضمن

يساعدك يف الحفاظ عىل
نظافتك ونضارتك

KAF G17

ّ
ويريح
ينظف وينعم

الرتكيبة الكيميائية
هو عبارة عن ألياف تنظيف صحية يمكن التخلص منها مزودة بإسفنجة خاصة ومرطب يراعي جودة غسيل وتنظيف
الجسم المثالية يف الحاالت اليت يتعذر فيها االستحمام

مناطق االستخدام
هو عبارة عن ألياف تنظيف صحية يمكن التخلص منها مزودة بإسفنجة خاصة ومرطب يراعي جودة غسيل وتنظيف
الجسم المثالية يف الحاالت اليت يتعذر فيها االستحمام
يتم تطبيق األلياف عىل الجسم عن طريق تدليكها أوال ألخراج الرغوة مع وضع بضع قطرات من الماء
يتم مسح الرغوة من الجسم بقطعة قماش جافة

مجموعة سلس البول للعناية بالجسم

OneCare
بخاخ مزيل الالصق

مجموعة سلس البول للعناية بالجسم

مل 50

%100
ال تحتوي عىل غاز
كيميايئ

لطيف عىل البرشة

أساسها السيليكون
%100

ONCR 002

ال يحتوي عىل كحول

يوفر تطبيق غري مؤلم
مضاد للحساسية
إنه فعال يف إزالة أقوى المواد الالصقة والمخلفات الالصقة عىل الفور
يزيل اآلثار الجانبية للمواد الالصقة الطبية عىل الجلد

الرتكيبة الكيميائية
أساسها السيليكون %100

مناطق االستخدام
مجموعة العناية بالجسم المضادة للبكترييا والفطريات

يتم استخدامه لتسهيل اإلزالة غري المؤلمة والخالية من الصدمات للضمادات الالصقة والجص وغريها من المنتجات
ثوان
.الالصقة من الجلد يف بضع
ٍ
.يمكن استخدامه بأمان عىل برشة األطفال والبالغني وكبار السن
ثوان ويتم سحب المادة الالصقة برفق من الجلد
.يتم بخ المزيل يف جميع أنحاء المنتج  ،واالنتظار بضع
ٍ

مجموعة العناية بالجسم المضادة للبكترييا والفطريات

WanCare
فوطة تنظيف الجسم المضادة للبكترييا والفطريات

يمنع نمو الفطريات
يمنع تكوين تهيج

1

دقيقة

ينشط يف دقيقة
واحدة

ال يحتوي عىل مادة الالتكس
والالنولني والكحول
والبارابني

ال يتطلب الغسل والتجفيف

ّ
ويريح
ينظف وينعم

قطعة 12

KAF G09

قطعة 25

KAF G10

قطعة 50

KAF G11

%5
قماش محبوك

يحتوي عىل 5٪
كلورهيكسيدين
النسبة الصافية 1٪

مناسب لالستخدام يف
الميكروويف

إنه منتج بيولوجي
تنظيف بتأثري مضاد للبكترييا للجسم كله يف  10دقائق
يمنع تكوين البكترييا مع الكلورهيكسيدين ديجلوكونات
يحمي من الكائنات الحية الدقيقة مع بزنوات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم

الرتكيبة الكيميائية
ّ
مركز (٪) 20
الكلورهيكسيدين ديجلوكونات  ، 5٪مستحلب  ،حشو  ،خافض للتوتر السطحي  ،عطر  ،منعم للبرشة  ،مادة ضبط األس
الهيدروجيين  ،سواغات أخرى  ،ماء

مناطق االستخدام
يتم استخدامه لمسح الجسم واليدين والذراعني والمنطقة المرغوبة
يتم تطبيقه عىل شكل مسح للجسم

5

 -1منطقة الصدر
 -2الكتفني والذراعني
 -3منطقة العجان
 -4األرجل
 -5مؤخرة الرأس
 -6منطقة الظهر
 -7منطقة الورك

1

6
3

7

4
8

2

مجموعة العناية بالجسم المضادة للبكترييا والفطريات

WanCare
منشفة غسيل يف منطقة بريين المضادة للبكترييا والفطريات

مجموعة سلس البول للعناية بالجسم

قطعة 12
يمنع نمو الفطريات
يمنع تكوين تهيج

ال يتطلب الغسل والتجفيف

1

دقيقة

ينشط يف دقيقة
واحدة

ال يحتوي عىل مادة الالتكس
والالنولني والكحول
والبارابني

ّ
ويريح
ينظف وينعم

قطعة 25
قطعة 50

KAF G12
KAF G13
KAF G14

%5
يحتوي عىل 5٪
كلورهيكسيدين
النسبة الصافية 1٪

قماش محبوك

مناسب لالستخدام يف
الميكروويف

مجموعة العناية بالجسم المضادة للبكترييا والفطريات

إنه منتج بيولوجي
تنظيف بتأثري مضاد للبكترييا للجسم كله يف  10دقائق
يمنع تكوين البكترييا مع الكلورهيكسيدين ديجلوكونات
يحمي من الكائنات الحية الدقيقة مع بزنوات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم

الرتكيبة الكيميائية
ّ
مركز (٪) 20
الكلورهيكسيدين ديجلوكونات  ، 5٪مستحلب  ،حشو  ،خافض للتوتر السطحي  ،عطر  ،منعم للبرشة  ،مادة ضبط األس
الهيدروجيين  ،سواغات أخرى  ،ماء

مناطق االستخدام
.ييتم استخدامه للمسح والتنظيف والعناية الكاملة بمنطقة العجان
يتم تطبيقه عىل منطقة العجان بالمسح

ُتستحدم يف المنطقة العجانية

مجموعة العناية بالجسم المضادة للبكترييا والفطريات

WanCare
مقرش مبلل مضاد للجراثيم والفطريات

يمنع نمو الفطريات
يمنع تكوين تهيج

1

دقيقة

ينشط يف دقيقة
واحدة

ال يتطلب الغسل والتجفيف

ال يحتوي عىل مادة الالتكس
والالنولني والكحول
والبارابني

ّ
ويريح
ينظف وينعم

قطعة 10

KAF G03

%5
يحتوي عىل 5٪
كلورهيكسيدين
النسبة الصافية 1٪

قماش محبوك

مناسب لالستخدام يف
الميكروويف

إنه منتج بيولوجي
تنظيف بتأثري مضاد للبكترييا للجسم كله يف  10دقائق
يمنع تكوين البكترييا مع الكلورهيكسيدين ديجلوكونات
يحمي من الكائنات الحية الدقيقة مع بزنوات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم

الرتكيبة الكيميائية
ّ
مركز (٪) 20
الكلورهيكسيدين ديجلوكونات  ، 5٪مستحلب  ،حشو  ،خافض للتوتر السطحي  ،عطر  ،منعم للبرشة  ،مادة ضبط األس
الهيدروجيين  ،سواغات أخرى  ،ماء

مناطق االستخدام
.ييتم استخدامه للتنظيف العام لمناطق الجسم يف المرىض طرحى الفراش والمرىض ذوي الحركة المحدودة
.يتم تطبيقه عىل المنطقة المرغوبة عن طريق المسح
.يتم استخدام كيس قمايش منفصل لكل منطقة

مجموعة العناية بالجسم المضادة للبكترييا والفطريات

WanCare
بونيه الشعر مضاد للجراثيم والفطريات

مجموعة سلس البول للعناية بالجسم
يمنع نمو الفطريات
يمنع تكوين تهيج

1

دقيقة

ينشط يف دقيقة
واحدة

ال يتطلب الغسل والتجفيف

ال يحتوي عىل مادة الالتكس
والالنولني والكحول
والبارابني

ّ
ويريح
ينظف وينعم

قطعة واحدة

KAF G04

%5
يحتوي عىل 5٪
كلورهيكسيدين
النسبة الصافية 1٪

قماش محبوك

مناسب لالستخدام يف
الميكروويف

يوفر التنظيف بتأثري مضاد للبكترييا للشعر وفروة الرأس
تنظيف بتأثري مضاد للبكترييا للجسم كله يف  10دقائق
يمنع تكوين البكترييا مع الكلورهيكسيدين ديجلوكونات
يحمي من الكائنات الحية الدقيقة مع بزنوات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم

الرتكيبة الكيميائية
مجموعة العناية بالجسم المضادة للبكترييا والفطريات

ّ
مركز (٪) 20
الكلورهيكسيدين ديجلوكونات  ، 5٪مستحلب  ،حشو  ،خافض للتوتر السطحي  ،عطر  ،منعم للبرشة  ،مادة ضبط األس
الهيدروجيين  ،سواغات أخرى  ،ماء

مناطق االستخدام
.يتم استخدامه لتنظيف شعر المرىض الذين يعانون من محدودية الحركة والمرىض طرحى الفراش
.يتم تطبيقه عىل فروة الرأس وثم يجب تدليك ومسح فروة الرأس ومنطقة الشعر كاملة

مجموعات العناية بالجسم

OneCare
مجموعة سلس البول للعناية بالجسم

WanCare
مجموعة العناية بالجسم المضادة للبكترييا والفطريات

مالحظات
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