
® Oasis  Bed Bath systém pro koupel na lůžku

Oasis Bed Bath je systém pro koupel na lůžku, který nabízí nákladově efektivní, pohodlnou, 
komfortní a hygienickou metodu celotělové očisty pro pacienty upoutané na lůžko a pro 
obyvatele pečovatelských domů.

Základní informace o systému Oasis Bed Bath:

· Jednoduchá očista celého těla od hlavy až k patě.

· Ve srovnání s tradičním koupáním pomocí mýdla a vody je nákladově efektivní.

· Zvyšuje efektivitu času věnovaného ošetřování.

· Rychle schnoucí formulace.

· Po ošetření je kůže hydratovaná, vyživená a pružná.

Použití Oasis Bed Bath je až o 50% rychlejší než omývání mýdlem a vodou a pro ošetřovatele 
je významně snazší. Pro pacienty to znamená, že koupání absolvují rychleji a že 
pocit nepohodlí nebo úzkosti, které mohou zažívat při manipulaci nebo polohování 
při mytí, je menší. 

Systém Oasis Bed Bath nabízí:

· Komplexní systém očisty navržený pro použití na všechny anatomické oblasti a pro 
všechny skupiny pacientů.

· Hebké a jemné ubrousky zajišťují pohodlí pacienta.

· Ubrousky je možné použít v teplém stavu pro dosažení pohodlí nebo studené.

· Snížený počet kroků v postupu očisty znamená zkrácení času, který ošetřovatel 
potřebuje.

· Méně manipulace pacientem.

· Možnost rychlé očisty, která pomáhá zachovat pacientovu důstojnost.

· Řada produktů bez latexu, alkoholu a lanolinu.

Produkty pro
 profesionální zdravotníky,

které jsou
 nákladově efektivním

 řešením
.



Produktová řada
Produktová řada Oasis Bed Bath zahrnuje parfémované i neparfémované alternativy, 
jakož i antibakteriální přípravky, aby bylo postaráno o všechny skupiny pacientů. 
Standardní velikost balení s 8 ubrousky umožňuje důkladnou očistu všech oblastí těla. 
Pro velké pacienty je k dispozici balení po 10 kusech, které může být vhodnější i pro silně 
znečištěné nebo inkontinentní pacienty. Menší balení po 5 kusech je ideální pro 
částečné omytí a očištění. Ke snadnému použití jsou k též dispozici mycí žínky Oasis 
Washmitts.

Oasis čepice se šamponem
K dispozici je Oasis čepice se šamponem, která vlasy umyje a ošetří kondicionérem,
 a přitom pacientovi poskytne terapeutickou masáž hlavy. Po jejím sundání jsou vlasy 
jako vysušené ručníkem. Oasis čepice se šamponem je k dispozici v antibakteriálním 
provedení, parfémovaná a neparfémovaná.

 

 

Popis Množství 
v balení 

Množství  
v krabici 

Kód 
produktu 

Velké ubrousky, parfémované 10 24 RSC901 

Velké ubrousky, neparfémované 10 24 RSC902N 

Velké ubrousky, parfémované, antibakteriální 10 24 RSC907 

Velké ubrousky, neparfémované, antibakteriální 10 24 RSC908 

Velké ubrousky, parfémované 8 35 RSC912 

Velké ubrousky, neparfémované 8 30 RSC913N 

Velké ubrousky, neparfémované 5 48 RSC910N 

Mycí žínky, parfémované 8 30 RSC604A 

Mycí žínky , neparfémované 8 30 RSC605A 

Mycí žínky , neparfémované, antibakteriální 8 30 RSC681 

Čepice se šamponem, neparfémovaná 1 30 RSC905UP 

Čepice se šamponem, parfémovaná 1 30 RSC905 

Čepice se šamponem, parfémovaná, antibakteriální 1 30 RSC906 

Dovozce:
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