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■ atspari vandeniui V/A emulsija
■ riebus kremas
■ be silikono
■ be aromato ir kvapiųjų medžiagų
■ tinkamas maisto pramonei
■ atitinka RVASVT (HACCP-compliant)

SANIWIP®
Odos apsaugos kremas dirbant drėgnose ir
šlapiose sąlygose, taip pat šaltyje ir speige.
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®

Odos apsaugos kremas dirbant drėgnose ir šlapiose sąlygose,
taip pat šaltyje ir speige.

PRODUKTO SAVYBĖS / TAIKYMO SRITIS:
®

SANIWIP yra kremas odos apsaugai tuomet, kai oda yra veikiama vandens,
skiestų paviršinio aktyvumo medžiagų tirpalų ar skiestų šarmų, pvz. plovimo ir
valymo tirpalai.
®

SANIWIP yra atsparus vandeniui odos apsaugos kremas, kurio sudėtyje yra
ozokerito (mineralinis vaškas) ir drėgmę surišančio komponento (drėkiklio)
sorbitolio, kuris apsaugo nuo tiesioginio kontakto su vandenyje tirpiomis darbo
aplinkos medžiagomis. Pirštų jautrumas išlieka puikus. Be to, kremas apsaugo
ir rūpinasi oda dirbant šaltyje ar esant speigui.
®
SANIWIP yra riebus ir nekvapnus kremas. Todėl jis ypač tinka darbo srityse, kur
aplinka turi būti neužteršta kvapais, arba kvapams alergiškiems asmenims
®
SANIWIP atitinka RVASVT (HACCP) ir gali būti saugiai naudojamas asmens
higienai maisto pramonėje, atsižvelgiant į atitinkamas naudojimo instrukcijas

NAUDOJIMAS:
Prieš darbą, gerai nuplautas ir kruopščiai nusausintas rankas tolygiai ištepkite
®
kremu SANIWIP . Kremo kiekis priklauso nuo padengiamo paviršiaus, pvz.
lazdyno riešuto dydžio kremo kiekio pakaks rankoms. Tepkite dosniai, kadangi
mažas kiekis suteiks silpnesnę apsaugą.
Tolygiai įtrinkite kremą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms vietoms,
tokioms kaip tarpupirščiai ir vietos aplink pirštų nagus. Leisti apdžiūti,
netrukus apsauginės plėvelės poveikis tampa visapusis.
Siekiant išlaikyti odos apsaugą, tepti SANIWIP® pakartotinai, ypač po rankų
®
plovimo ar po mechaninio poveikio . Iš esmės, SANIWIP reikėtų
pakartotinai tepti maždaug kas dvi valandas.

■ atspari vandeniui V/A emulsija

Peržiūrėkite vaizdo įrašą „Kremų tepimas“:
https://www.youtube.com/watch?v=TJ-ynm-EPIo&t=6s

■ riebus kremas
■ be silikono
■ be aromato
■ tinkamas maisto pramonei
■ atitinka RVASVT (HACCP)

Atkreipkite dėmesį: odos apsaugos priemonių naudojimas neatleidžia nuo
pareigos naudoti kitas numatytas atsargumo priemones. Odos apsaugos
priemonės nesuteikia visiškos apsaugos nuo kenksmingų darbo vietos
medžiagų.

PRODUKTO APIBŪDINIMAS:
Baltos spalvos riebus kremas, vandens alyvoje (V/A) emulsija be kvapiųjų
medžiagų ir be silikono

BANDYMŲ SANTRAUKA:
Bandymų santrauką galimaatsisiųsti:
https://www.physioderm.com/en/infocenter/test-sheets/ arba gauti pareikalavus.

DERMATOLOGINIS SUDERINAMUMAS:
®

SANIWIP ’ dermatologinis suderinamumas yra kruopščiai patikrintas ir patvirtintas.
Spausdintas sertifikatas gali būti pateiktas po pareikalavimo.
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®

Odos apsaugos kremas dirbant drėgnose ir šlapiose sąlygose,
taip pat šaltyje ir speige.

Suitable DISPENSING SYSTEMS:

VEIKSMINGUMO TYRIMAS:
®

SANIWIP veiksmingumas buvo įrodytas taikant pasikartojančio dirginimo modelį.
Šiame procese 21 bandomų asmenų naudojo apsauginį kremą ant dilbių (kiekis
apie 2 mg/cm²) du kartus dienoje prieš kontaktą su kenksmingomis medžiagomis
penkių dienų laikotarpyje. Pasibaigus šiam laikotarpiui, transepiderminis vandens
netekimas (TEWL) ir paraudimo laipsnis buvo palyginti su neapsaugotos odos
paviršiumi. Modelyje kaip kenksminga medžiaga buvo naudotas skiestas tirpalas
su amoniaku (2mol/L) ir skiestas tirpalas su natrio laurilo sulfatu (10%) (šarminės /
paviršinio aktyvumo medžiagos).
®

Rezultatas: tirtas produktas odos apsaugos kremas SANIWIP yra labai
veiksminga apsauga nuo tyrime naudotų skiestų vandenyje tirpių
kenksmingų medžiagų: amoniako (NH3) ir natrio laurilo sulfato (SLS).

ORDERING DATA:
100 ml Tūbelė:
BSW No. 14046003
12 x 100 ml Tūbelė = 1 PU1)
1000 ml Vakuuminis butelis:
BSW No. 14046001
1)
6 x 1000 ml Vakuuminis butelis = 1 PU
1000 ml Apvalus butelis:
BSW No. 14046002
10 x 1000 ml Butelis = 1 PU1)
Dozatorius VARIOMAT M
(aukštos kokybės metalas):
BSW No. 12938004
1000 ml Vakuuminiams buteliams

1paveikslas: Transepiderminio vandens netekimo nustatymas kaip epiderminio
barjero pažeidimo (n=21) požymis. Transepiderminio vandens netekimą
veikiant kenksmingoms medžiagoms amoniakui ir natrio laurilo sulfatui
ženkliai sumažino SANIWIP® naudojimas

Dozatorius VARIOMAT ECO
(tvirtas plastikinis):
BSW No. 13447003
1000 ml Vakuuminiams buteliams
1) PU = pakuotės vienetas

2 paveikslas: Paraudimo laipsnio nustatymas (n=21). Odos paraudimą veikiant
kenksmingoms medžiagoms amoniakui ir natrio laurilo sulfatui ženkliai
sumažino SANIWIP® naudojimas.
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®

Odos apsaugos kremas dirbant drėgnose ir šlapiose sąlygose,
taip pat šaltyje ir speige

PRODUKTO KOKYBĖ:
Produktas pagamintas vadovaujantis Geros Gamybos Praktikos reikalavimais.
Bakterijų skaičius yra mikrobiologiškai ištirtas ir yra ne daugiau kaip 100
reproduktyvių bakterijų viename grame.

PIRMOJI PAGALBA:
®

Jei SANIWIP atsitiktinai pateko į akis, nedelsiant skalaukite akis dideliu
drungno vandens kiekiu. Jei deginimo pojūtis išlieka, kreipkitės į akių
gydytoją dėl atsargumo.

NURODYMAI LAIKYMUI:
®

SANIWIP nepradėtus kremus originalioje talpoje kambario temperatūroje
galima laikyti mažiausiai 30 mėnesių (nuo pagaminimo datos).
Tinkamumo naudoti laikotarpis nuo pakuotės atidarymo nurodytas ant
kiekvienos pakuotės (tūbelės / butelio).

TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAI:
®

SANIWIP yra taikomas EU Kosmetikos įstatymas, bet ne Vokietijos
Cheminių medžiagų ar Pavojingų medžiagų įstatymai. . Be to, odos apsaugos
produktai yra priskiriami prie gaunamų asmeninių apsaugos priemonių
(AAP).

APLINKOSAUGA:
Visos tūbelės ir buteliai yra pagaminti iš polietileno ir po to, kai visiškai
ištuštinti, jie gali būti šalinami kartu su kitomis polietileno atliekomis. Pakuotė
yra atitinkamai paženklinta.

SUDĖTIS PAGAL INCI*:
AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, PEG-7 HYDROGENATED CASTOR OIL,
ISOPROPYL MYRISTATE, PETROLATUM, SORBITOL, PEG-45/DODECYL
GLYCOL COPOLYMER, LANOLIN, PHENOXYETHANOL, SORBITAN
ISOSTEARATE, PEG-2 HYDROGENATED CASTOR OIL, OZOKERITE,
SODIUM LACTATE, LACTIC ACID, HYDROGENATED CASTOR OIL,
MAGNESIUM SULFATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SORBIC ACID,
LECITHIN, PROPYLENE GLYCOL, BHT, GLYCERYL STEARATE,
ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID.

Mūsų praktiniai patarimai ir įvairios rekomendacijos, kurios nereiškia jokių garantijų iš mūsų
pusės dėl mūsų produktų savybių, remiasi ilgamete patirtimi. Tačiau jos nėra privalomos,
įskaitant trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises ir užsienio teisės aktus, ir neatleidžia
mūsų klientų nuo nuosavos praktikos išbandant mūsų produktų tinkamumą konkrečiam tikslui.
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* (Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra)

