
Tuotenro Tuote Koko pH Kpl/pakkaus 

1000003933 Sinkkioksidisuihke, 10 % 100 ml 5-6

Tuotenro 1000003933

Sinkkioksidisuihke, 10 %
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Liuotin, täyteaine Vesi

Pehmentävä aine Kookos-kaprylaatti/-kapraatti

Kosteudensäilyttäjä Glyseriini 

Vaikuttava aine Sinkkioksidi

Emulgaattori Alkyylialkoholit*, Alkyyliglukosidi

Pehmentävä, tulehdusta 
ehkäisevä tai lievittävä aine Propyleeniglykoli

Koossapitävä aine Kookosglyseridit

Säilöntäaine Kapryyliglykoli, Kapryylihydroksaamihappo

Pehmentävä, tulehdusta 
ehkäisevä tai lievittävä aine Kamomillasaunion kukkauute

Tulehdusta ehkäisevä tai 
lievittävä, rauhoittava aine Tarhakehäkukan uute

Emulgaattori Öljyhappo

Paakkuuntumisenestoaine Piidioksidi


Säilytys Säilytettävä kuivassa ja tasaisessa 

lämpötilassa (5–25 °C). Suojattava suoralta 
auringonvalolta.

Säilyy avattuna 12 kuukautta

Säilyy 
avaamattomana

36 kuukautta

Jätehuolto Kartonki voidaan polttaa tai kierrättää.

Pakkaukset Sisäpakkaus: polypropeeni/polyetyleeni  
Kuljetuspakkaus: kartonki

Varoitus Vain ulkoiseen käyttöön. Varottava aineen 
joutumista silmiin. Älä käytä, jos iho on 
rikkoutunut. Älä käytä, jos jokin ainesosista 
aiheuttaa yliherkkyyttä.

Abenan sinkkioksidisuihke suojaa ja virkistää ihoa luonnollisesti jopa 
vuorokauden ajan. Suihkutettavan levityksen ansiosta hankaumia ei 
synny, ja suihkupullo ehkäisee myös tartuntojen leviämistä.

Sinkkisuihke parantaa ihon suojausta ajan myötä, ja oikea kosteutus 
suojaa ihoa mahdollisesti ärsyttäviltä aineilta, esimerkiksi virtsalta. 
Sinkkioksidi tunnetaan antiseptisistä ominaisuuksistaan, ja suihke on 
suunniteltu rauhoittamaan ärtynyttä ihoa.

Sinkkioksidisuihke, 10 %, edistää ihon paranemista – sitä käytettäessä 
iho paranee nopeammin kuin ilman hoitoa. Tuote sopii iholle, jolle on jo 
muodostunut kohtalainen inkontinenssiin liittyvä ihotulehdus.

• Kehäkukka ja kamomilla rauhoittavat ihoa ja parantavat sen
kuntoa luonnollisesti.

• Suihke muodostaa täydellisen ohuen kerroksen hyödyntämällä
TLT-tekniikkaa (Thin Layer Technology)

• Käytetään inkontinenssiin liittyvän ihotulehduksen lievien merkkien 
yhteydessä

• Ravistettava ennen käyttöä.

• Suihkuta iholle noin 5–10 senttimetrin etäisyydeltä. Voidetta ei
tarvitse levittää.

• Käytetään aina inkontinenssituotteen vaihdon yhteydessä.

• Annostele tarpeen mukaan.

• Älä käytä, jos iho on halkeillut tai rikkoutunut.

• Ei sisällä väriaineita tai hajusteita.

• Valmistaja Abena A/S, Tanska, sertifikaatit ISO 13485, GMP, ISO
22716
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