
Välitämme
 käsistäsi!

hygieniatuotteet

8138
Märkäluja pehmeä imu
kykyinen kuivapaperi, 
peruskinnas
- 1000 kpl ltk

8135
Märkäluja pehmeä kuiva
paperi, muovivuoraus, 
antaa kestävyyttä ja  
suojaa hoitajaa
- 500 kpl ltk

8132
Kuitukangas 50 g,
kestävä märkäluja
peruskinnas
- 1000 kpl ltk

8133
Kuitukangas Soft 80 g,
pehmeä iholle, imu kykyi
nen laadukas vaihtoehto
- 1000 kpl ltk

Carita kuivapaperiset pesukintaat
Puhdistavat hellävaraisesti ja tehokkaasti

Carita kuitukankaiset kylpykintaat
Pitävät saumat kestävät hyvin hankausta

UUTUUS!

Lisää paperi ja kuitukangastuotteita www.harmannauha.fi/sairaalatuotteet | Tutustumishinnat www.harmannauha.fi/tarjoukset

KoKeile KinnaSmalleja!
TUTUSTU UUSiin, laadUKKaiSiin
ja KoTimaiSiin maTeriaaleihin!

Katso tutustumishinnat
www.harmannauha.fi/tarjoukset

Carita ruokailusuojat
Suojaavat hyvin vaatteita ruokailun aikana.

8360 Tarramalli 
Tarrakiinnitys mahdollistaa 
myös omatoimisen käytön.
Pehmeä kreppipaperi ja hy-
gieniamuovi, edessä tasku.
- 500 kpl ltk

8366 Perinteinen nauhamalli
- 500 kpl ltk

Carita suojaliinat
Suojaliinat monipuoliseen lyhytaikaiseen käyttöön: vuoteen
suojana, toimenpide suojana, laudeliinana, istuin alustana jne.
Sininen kreppi, kosteussulkuna pehygieniamuovi.

Carita vinyylikäsineet
Muista myös korkealaatuiset, 
puuteroimattomat käsineet.
- valmistusmaa: Malesia

8155 Poikkilakana 80x140 cm
- 100 kpl ltk

8441 Suojaliina 40x50 cm
- 500 kpl ltk



ihon hygieniatuotteet

Hyvässä kunnossa oleva iho on paras suoja bakteereita 

vastaan. Hoitotyössä iho on koetuksella jatkuvan pesun takia. 

Tästä syystä on tärkeää että käytettävät aineet ovat testattuja  

ja mahdollisimman vähän potilaan ja hoitajan ihoja ärsyttäviä.

Carita nestesaippua
Mieto käsien ja koko kehon pesuaine. Tuotteessa on mieto 
tuoksu ja emulsiomainen rakenne. Ihoa hoitava ja pehmen tävä 
koostumus.
- Mieto tuoksu, allergiatestattu, pH 5,8
- Pakkaukset: 500 ml pumppupullo, 1000 ml dispenso
 ja 5000 ml kanisteri

Carita pesuemulsio
Voidemainen öljyvesiemulsio. Tarkoitettu käytettäväksi saip
puan sijasta. Ei tarvitse huuhtoa. Herkälle ja kuivalle iholle. 
Sopii erityisen hyvin inkontenssipotilaan ihon puhdistukseen.
- Allergiatestattu, mieto tuoksu, pH 5,5
- Pakkaukset: 500 ml pullo, 500 ml pumppupullo, 1000 ml
 dispenso, 1000 ml pumppupullo, 5000 ml kanisteri

Carita käsidesi
Kosteuttava, nopeasti kuivuva antibakteerinen geeli käsien 
desinfiointiin ja puhdistamiseen ilmen vettä. Tappaa 99,9% 
teholla useimmat bakteerit 15 sekunnissa.
- 70% etanoli, pH 7,5
- Pakkaukset: 120 ml pullo, 500 ml pumppupullo, 1000 ml  
 dispenso, 5000 ml kanisteri

Carita shampoo
Mieto yleissampoo kaikille hiustyypeille ja koko keholle.  
Sisältää hoitavia aineita ja poistaa sähköisyyttä. 
- Allergiatestattu, mieto tuoksu, pH 5,7
- Pakkaus: 500 ml pullo

Carita Body Lotion
Kosteuttava ihonhoitovoide koko vartalolle. Imeytyy nopeasti 
eikä jätä ihoa tahmeaksi. Erityisesti ikääntyvälle iholle.
- Allergiatestattu, mieto tuoksu, pH 6,0
- Pakkaus: 300 ml pumppupullo

Kaikkien tuotteiden pakkaukset polyeteenia ja pahvia,  
molemmat sopivat kierrätykseen.  
Käyttöturvallisuustiedot www.harmannauha.fi/sairaalatuotteet

Erilaisten suojakäsineiden käyttö lisää ihonhoidon haasta

vuutta. Carita ihonhoitosarja on kattava käsien pesusta

inkontenssi potilaan pesuun, lisäksi käsien desinfiointi,  

shampoo ja kosteuttava käsi tai vartalovoide.

Tutustu Carita tuotteisiin www.harmannauha.fi/sairaalatuotteet

Yliviitalantie 834, 62375 YLIHÄRMÄ
Puh. (06) 4822 900, myynti@harmannauha.fi

www.harmannauha.fi


