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 Phvaa^o bffektivt hud plj ofphbo^o hljj^ f hlk*
 q^hq jba rofkċ ^scãofkd bi ^kao^ holmmpsÒqphlo

 Jfkph^o fkqb fkhlkqfkbkp_iãg^kp ^_plo_qflk
   

 Minskar inte qbgmbo l`e,biibo cão_^kap 
 eÒcqcãojÓd^

 Eãdhlk`bkqobo^a *
 pjÓ jÒkdabo oÒ`hbo qfii pqlo^ vqlo

 Motstår temporär eratvättċ sfihbq fkkb_Òo ^qq
 frekvent applicering bg Òo kãasÒkafdq

Askina® Barrier Cream
Skyddande och jjukgörande _arriärkräm

Askina® Barrier Cream serkar som en skyddande 
barriär på huden hos inkontinenspatienter aÒo erabk
rqpÒqqp cör den irriterande l`e ph^a^kab effekten av 
urin biibo avföring. HoÒjbk ^bsorberas pnabbt sfa
^mmif`bofkd l`e iÒjk^o eqq osynligqċ andningbarq l`e 
vatten^spqãq^kab lager slj Òo obpfptent mot tvättning. 
 
Abn h^k också användas plj hudskydd orkq pÓo biibo
närsom det finns risk att huden foofqbo^p l`e ph^a^p
sfa iÓkds^ofd hontakt med kroppsvätskor.

Askina® Barrier Cream har ett stort användningsområde. 

Exempel:

➀	Cão ^tt pkydda huden hos inkontinenta patienter från urin och/eller avföring

➁	Cão ^tt ph^m^ en crhq* l`e mjukdfs^kab barriär jlq vqqboifd^ob ph^alo  
 mÓ ho^cqfdq bu`lofbo^a eud hos inkontinenta patienter

➂ Cão ^tt mjukgöra och skydda torr och ömtålig hud orkq pÓobq från eÒcqph^alo  

➃ Cão ^tt skapa en fukt* l`e jgrhdfs^kab barriär mÓ hudpartier rqp^qq^ cão svett.

Indikation

Askina® Barrier Cream är avsedd att användas på  
intakt hud. Askina® Barrier Cream verkar som en   
skyddande och mjukgörande barriär:

	Motverkar maceration orsakad av inkontinens  
    eller kroppsvätskor.

	För att skydda känslig, bräcklig och mycket torr   
 hud, inkluderat runt sårområdet. 

TIPS

	Torka huden ordentligt innan applicering  

	Fördela bqq qrkq i^dbo ^s Askina® Barrier Cream för att skydda det angripna området 

	PÓ era plj lcq^ qsÒqq^p h^k a^difd ^mmif`bofkd hoÒs^p

        

  28 g 12 4112812

    

  92 g 12 4119212
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