
BARIÉROVÝ FILM

     Výrobce:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
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Velikost 
balení Kód výrobku

83902530 sáčků Eakin Protect™

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

V RÁMCI SORTIMENTU PŘÍSLUŠENSTVÍ EAKIN NABÍZÍME TAKÉ

Velikost balení Kód výrobku

8390231 x 50 ml ℮ Release™ sprej

83902430 sáčkůRelease™ ubrousky

Eakin CZ s.r.o.
Hlinky 64, 603 00 Brno, Czech Republic 

Tel.:  +420 800 110 110
e-mail:  asistentka@eakin.cz

web:  www.eakin.cz



VÝHODA RYCHLÉHO ZASYCHÁNÍ
Protect™ je velmi jemný a může se používat se všemi obvazy 
nebo při výměně pomůcky, aby byla zajištěna kompletní 
ochrana.

Při aplikaci na kůži Eakin Protect™  zaschne během několika 
sekund, aniž by byla ovlivněna přilnavost dalšího sáčku.

Upozorňujeme, že používání výrobku Protect™ v kombinaci 
s jinými krémy, oleji nebo roztoky může snížit jeho účinnost. 
Doporučujeme však používání bariérového filmu Protect™  
v kombinaci s prostředkem na odstranění adheziv Eakin 
Release™ .

Vyzkoušejte Eakin 
Protect™ na optimální 

ochranu pokožky již dnes. 

HIGHLY 
FLAMMABLE

Vyčistěte chráněnou 
oblast a důkladně ji 

vysušte. 

Lehce ubrouskem Protect™ 

přetřete pokožku a před aplikací 
adhezivního materiálu vyčkejte 

několik sekund, než zaschne. 

1 2

Eakin Protect™ je moderní bariérový film, určený na ochranu 
pokožky před škodlivými tělesnými tekutinami, proti oděrkám 
a hrubým zdravotnickým adhezivním materiálům. Díky 
vlastnosti rychlého schnutí Protect™ zaschne během několika 
sekund a vytvoří na pokožce trvanlivý silikonový film. Protect™ 
obsahuje přidaný vitamin E a pokožku tak vyživuje, zvlhčuje a 
současně poskytuje optimální ochranu.

Trvanlivá bariéra na ochranu pokožky

Neštípe a aplikace je tedy bezbolestná

Nejnovější technologie zpracování silikonu, která je pro 
pokožku velice šetrná a umožňuje bezpečné použití i 
na citlivou pokožku a u dětí

Vůně čerstvé máty

Obsahuje přidaný vitamin E na utišení a zvlhčování 
pokožky

Protect™ zasychá během několika sekund, takže 
můžete rychle pokračovat s aplikací pomůcky

Baleno jednotlivě v sáčcích ve 
formě ubrousku, což umožňuje 
snadné a diskrétní přenášení.

KOMPLETNÍ OCHRANA POKOŽKY            
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