
H ASTA  B A K I M

CİLT VE VÜCUT
TEMİZLEYİCİ 

ANTİSEPTİK KÖPÜK

%0,2 Poliheksanid
Susuz ve Durulamasız Cilt Temizliği

Hızlı, Geniş Spektrumlu, Antimikrobiyal Etkinlik

Altecidal® Body Foam Geniş Spektrumlu 
Cilt Temizleme Köpüğü
30 saniyede hızlı antimikrobiyal etkinlik gösterir.
Cilt pH’sı ile uyumludur.
Kullanımı kolaydır, susuz ve durulamasız temizlik sağlar.
Enfeksiyon oluşumunu ve kontaminasyonu engeller.
Tahrişi önler, cildi korur, yeniler, yumuşatır ve nemlendirir.
Kötü kokuları önler, ferahlık sağlar.
Paraben, alkol ve fenol içermez.

ALTECIDAL®  BODY FOAM  350ml

Tıbbi  Özellikler
Altecidal® Body Foam, su ve sabuna gerek kalmadan, 30 saniyede 
uygulama yapılan tüm vücut yüzeylerindeki mikroorganizmaları 
öldürerek temizler. Özellikle idrarını tutamayan yatan hastalar için 
ortamdan gelebilecek kontaminasyonu önler ve cilde ferahlık 
sağlayarak bakım yapar. Vücut derisinin tüm yüzeylerine kolayca 
uygulanır. Kullanılan etken madde poliheksanid, çevredeki sağlıklı 
hücreleri etkilemeden bakterileri etkin bir şekilde öldürür. Ayrıca hücre 
ve dokular tara�ndan emilmez ve vücut metabolizmasına etki etmez. 
Geniş bir etki spektrumuna sahiptir. MRSA (Metisilin Dirençli S. 
Aureus) ve VRE (Vankomisin Dirençli Enterekok) dahil bakterilere, 
virüslere, mantarlara ve mayalara karşı etkindir.
Altecidal® Body Foam, cilde uyumlu pH’ya sahiptir. Hafif ve kolay 
yayılabilen köpüğü sayesinde tahriş olmuş ve kurumuş ciltlerde, hücre 
yenileyici ve nemlendirici özelliği ile onarıcı etki gösterir. Alkol 
içermediğinden deride kuruma yapmaz, yapışkan ve yağlı his bırakmaz. 
Köpüğün özel kokusu, kötü kokuları giderir, kişiye konfor ve ferahlık 
sağlar.

AltecidalAltecidal
B O D Y  F O A M

Altecidal® Body Foam, özellikle yatan hastalarda su, sabun veya yıkama losyonu kullanmadan cildin koruyucu 
temizliği ve bakımı için kullanıma hazır köpüktür. 

Cilde uyumlu pH’ya sahiptir.

İyi bir nemlendirici özelliğe sahiptir. 

Cildi besler, korur, yumuşatır, nemlendirir ve sağlık kazandırır. Tahrişi önler. 

Antiseptik özelliği ile hijyenik temizlik sağlar. Kötü kokuları giderir, ferahlık verir.

pH 5.5
Cilt pH’ı ile uyumludur

pH 5.5

Kullanım Alanları
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Kullanım Şekli
Altecidal® Body Foam yeterli ölçüde sıkılarak cilt 
yüzeyine temiz bir bez ya da el yardımıyla yayılır. 30 
saniye sonra yüzey, kuru bir bez ya da tek kullanımlık 
havlu ile silinir. Su veya başka bir temizlik ürününe 
gereksinim yoktur. Durulama yapılmaz.

Etki Mekanizması ve Spektrum
Poliheksanid molekülün yapısı ve elektrik yüklerinin 
dağılımına bağlı olarak elektrostatik etkileşim ile 
bakterilerin hücre metabolizmasını etkiler. Çevredeki 
sağlıklı hücreleri etkilemeden bakterileri etkin bir 
şekilde öldürür. Poliheksanid hücre ve dokular 
tara�ndan emilmez ve vücut metabolizmasına etki 
etmez.
Geniş bir etki spektrumuna sahiptir. MRSA (Metisilin 
Dirençli S. Aureus) ve VRE (Vankomisin Dirençli 
Enterekok) dahil bakterilere, virüslere, mantarlara ve 
mayalara karşı etkindir.

Ticari Sunum Şekli
Altecidal®  B o d y  F o a m  3 5 0  m l  a m b a l a j l a r d a  
sunulmaktadır.
Altecidal Body Foam T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu tara�ndan biyosidal ürün 
olarak ruhsatlandırılmıştır.
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