
*smith&nephew

PROSHIELD™ Plus 
Huidbeschermer

PROSHIELD™
Foam & Spray
Reinigingsmiddel voor 
incontinentieverzorging

Het efficiënte systeem voor  
preventie en bescherming van  
een beschadigde huid



Het efficiënte systeem voor preventie en bescherming van een beschadigde huid

PROSHIELD™ Plus huidbeschermer is een gladde, dik-vloeibare, vetvrije, geurloze vochtbarrièrecrème die geïrriteerde, gesprongen, gebarsten droge 
huid helpt voorkomen en beschermen. De voor dagelijks gebruik geschikte PROSHIELD Plus kleeft goed aan vochtige en droge huid en is gemakkelijk 
te verwijderen.

PROSHIELD Foam & Spray reinigingsmiddel voor incontinentieverzorging is een mild, vochtinbrengend reinigingsmiddel met uitgebalanceerde pH 
zonder aerosol dat niet afgespoeld hoeft te worden en irritatie en droogheid van de huid van de patiënt tot een minimum beperkt. Het product is 
samengesteld om geuren en afgebroken opgedroogde feces te helpen verwijderen en het minder noodzakelijk te maken kwetsbaar weefsel te schrobben.

 Indicaties 
 PROSHIELD Plus is bestemd voor de verzorging  van intacte of beschadigde huid  
 bij veelvoorkomende ernstige of chronische diarree of incontinentie. Ook bestemd  
 voor vochtinbrenging in en bescherming van zeer droge huid. 

 PROSHIELD Foam & Spray is bestemd voor de reiniging van intacte of beschadigde  
 huid bij veelvoorkomende ernstige of chronische diaree of incontinentie. Ook bestemd  
 voor het verwijderen van urine en feces, opgedroogd bloed, postoperatieve  
 antiseptische oplossingen en ander débris dat moeilijk van de huid te verwijderen is  
 en voor het verwijderen van huidbarrières zoals PROSHIELD Plus huidbescherming. 
 
 Gebruiksaanwijzing 
 PROSHIELD Plus 
 Reinig het gehele huidgebied grondig met een geschikt reinigingsmiddel. Was  
 of reinig de handen, knijp de zalf uit de tube en breng rijkelijk een dikke laag  
 PROSHIELD Plus aan. Zo vaak als nodig herhalen.

 PROSHIELD Foam & Spray  
 BIJ GEBRUIK VAN EEN NIEUWE FLACON, de sproeikop gebruiksklaar maken door  
 één- of tweemaal de pomp in te drukken alvorens de flacon in gebruik te nemen.  
 Om foam te produceren, draait u het sproeikop naar de stand “on” en trekt u de tip  
 naar voren. Om te sprayen, drukt u de tip in.

 VOOR INCONTINENTIEVERZORGING. Spray PROSHIELD Foam & Spray reinigingsmiddel  
 op de betreffende plek en veeg het af. PROSHIELD Foam & Spray reinigingsmiddel   
 wordt gebruikt voordat een geschikte huidbeschermer zoals PROSHIELD Plus wordt  
 aangebracht. Spoelen of gebruik van een vochtinbrengende crème is niet nodig. 
 
 Waarschuwingen / voorzorgsmaatregelen 
  PROSHIELD Plus / PROSHIELD Foam & Spray 
 UITSLUITEND VOOR UITWENDIG GEBRUIK. Aanraking met de ogen vermijden.   
 Bij aanraking met de ogen grondig met water spoelen. Indien de aandoening  
 verslechtert of binnen 7 dagen niet verbetert, een arts raadplegen. Gebruik   
 vermijden bij personen van wie bekend is dat zij een allergische overgevoeligheid  
 voor enige van de vermelde bestanddelen hebben. Buiten bereik van kinderen  
 bewaren.

 Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum. Niet gebruiken indien het product  
 beschadigd is.
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PROSHIELD Foam & Spray
Reinigingsmiddel voor incontinentieverzorging

PROSHIELD Plus
Huidbeschermer

Artikelnr. Inhoud Verpak. CNK

8213-0300-04 Tube 115gr 1 2731-008

Artikelnr. Inhoud Verpak. CNK

8213-0150-08 Flacon 235 ml 1 3198-827

 Voordelen
 PROSHIELD Plus
• Effectieve barrière - tegen huidirritatie
• Preventie - geschikt voor dagelijks gebruik als preventieve maatregel om  
 de gezonde huid te beschermen tegen de invloed van incontinentie
• Bescherming - eenvoudig aan te brengen op de beschadigde huid en  
 blijft goed zitten op vochtige wonden 
• Biedt bescherming tegen diarree en incontinentie
• Vochtinbrengend - geïndiceerd om een droge huid te beschermen en  
 hydrateren
• Verstopt absorberende kompressen of verbanden niet

  
 PROSHIELD Foam & Spray
• Zacht - een zacht reinigingsmiddel met uitgebalanceerde pH dat  
 niet afgespoeld hoeft te worden, ontworpen om de huid soepel en  
 gehydrateerd te houden
• Grondige reiniging - om geur te verwijderen en opgedroogde ontlasting  
 op te lossen
• Flexibel - geïndiceerd voor intacte en beschadigde huid veroorzaakt  
 door incontinentie 
• Heeft een breed scala aan indicaties - het is o.a. geïndiceerd voor  
 totale lichaamsreiniging, het verwijderen van antiseptische oplossingen,  
 moeilijk te verwijderen vuil en huidbeschermers zoals PROSHIELD Plus


