
TOUCA COM CHAMPÔ ANTI-SÉPTICO

PARA LIMPEZA PACIENTES

TOUCA DE CHAMPÔ 
COM CLOREXIDINA



Contém 2% de 
Gluconato de 
Clorexidina que 
mata todas as 
bactérias 
nocivas que 
são geralmente 
encontradas no 
cabelo e na 
pele.

VANTAGENS CLÍNICAS
- Solução anti-séptica simples para limpeza 
de cabelo sem enxaguamento
Touca pré-impregnada com champô suave 
especifico para limpar, desinfectar e hidratar o 
cabelo de uma maneira simples.

- Com pro-vitamina B5, girassol natural e 
proteína de trigo
Nutre e hidrata activamente.

- Proporciona uma rápida acção bacteriana
Ajuda a proteger contra uma grande variedade 
de microrganismos que causam infecções.

- Com protecção residual duradoura

- Ideal para banhos a acamados na UCI
E também na pré-admissão de doentes.

- 1 Touca grande com champô
Garante uma cobertura uniforme de 
cloroexidina ajudando a limpar, refrescar e 
desinfectar o cabelo dos pacientes.

- Em conformidade com uma vasta 
variedade pesquisas comprovadas

- Uso a quente ou frio
Utilizar à temperatura ambiente ou colocar 
num aquecedor Clinell ou microondas para 
aquecer em segundos a touca com champô.

Informação

Como funciona a touca de Champô com 
Clorexidina?

Contém um ingrediente denominado por 
Gluconato de Clorexidina a 2% que, não só 
mata todas as bactérias que geralmente podem 
ser encontradas no cabelo e na pele, como 
também se fixa ao couro cabeludo e cabelo 
durante várias horas para formar uma barreira 
invisível contra os germes. A Touca com 
champô pode proporcionar aos pacientes um 
nível extra de protecção durante o internamento 
hospitalar.

Como utilizar a touca com champô 
Clinell?

As toucas Clinell com champô de 
clorexidina são muito simples de utilizar 
e podem ser aquecidas (num aquecedor 
Clinell ou microndas), ou frias 
(directamente da embalagem). Cada 
embalagem contém uma touca grande 
de champô. As toucas de champô são 
de uso único para limpar e desinfectar a 
cabeça e cabelo de um só paciente.

Referências

USAR 
DESINFECTANTES 
COM SEGURANÇA.

LER O RÓTULO E 
INFORMAÇÃO DO 
PRODUTO ANTES DE 
USAR

INSTRUÇÕES

utilizar frio ou 
aquecido. Para 
aquecer a 
embalagem, 
colocar num 
aquecedor ou 
microondas 
durante 15 
segundos.

Se aquecido, 
verificar se a 
temperatura é 
confortável 
antes de 
colocar. A touca 
deve tapar o 
cabelo todo.

Massajar a 
cabeça toda 
durante 2-3 
minutos para o 
cabelo ficar 
completamente 
impregnado.

Em cabelos 
longos, 
massajar bem 
as pontas 
depois de 
retirar a 
touca.

Remover a 
touca e a toalha 
seca se 
necessário.

Colocar a 
touca no lixo.

Descrição do Produto Conteúdo Tamanho Código

Touca de Champô com Clorexidina 1 Touca elástica 29cm diam. CHGSC1
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