
 

 

 

 
 

  SWASH® GOLD GLOVES - PARFUMVRIJ 
 

  

Artikelnummer A04070-5 

Basic UDI-DI PP10417BODY.WASH95 

UDI-DI 111666482521 

Beoogd gebruik 

 

Bedoeld voor een volledige lichaamswassing van incontinente en / of 

bedlegerige patiënten als maatregel ter voorkoming van infectie. 

Inhoud pakketje 5 washandjes 

Inhoud doos 60 pakketjes 

Fabrikant Arion Manufacturing B.V. – Nederland 
Rutherford 11, 6422 RE Heerlen 

Uitgiftedatum 03/2021 

Herzieningsdatum 05/2021 
 

INFORMATIE PRODUCT  

Type product Medisch hulpmiddel klasse 1 (2017/745/EG) 

Samenstelling doek Polyester & Lyocell 

Productiemethode doek Spunlace 

Normgewicht doek ca. 82 GSM 

Gewicht doos ca. 6075 gram 

Netto-afvalgewicht doek ca. 37.5 gram 

Netto-afvalgewicht folie ca. 5 gram 

pH-waarde 5 – 6 

Afmeting washand 15 cm x 22 cm 

Maatvoering pakketje 11 cm x 21,5 cm 
 

INGREDIËNTEN LOTION(INCI) FUNCTIE  CONCENTRATIE (%) 

Aqua Dient als oplosmiddel waarin de overige ingrediënten 
opgelost worden. 

75-100 

Propylene Glycol Hydraterend ingrediënt, dat uitdroging van de huid 
vermindert. Dient ook als oplosmiddel en bepaalt 
viscositeit. 

1-5 

Glycerin Moisturizer, om uitdroging van de huid te 
verminderen. Tevens oplosmiddel dat veel wordt 
gebruikt in cosmetische producten zoals shampoos. 

1-5 

Caprylyl Glycol Conditioner voor de huid. Heeft ook conserverende 
eigenschappen. 

0,1-1 

Polysorbate 20 Emulgator dat ervoor zorgt dat niet-mengbare stoffen 
toch een homogeen en stabiel mengsel kunnen 
vormen. Werkt tevens als milde reiniger 

0,1-1 

Disodium Cocoamphodiacetate Dit milde reinigende bestanddeel met 
huidverzorgende eigenschappen zorgt ervoor dat vuil 
zich vermengt met water zodat het vuil afgespoeld 
kan worden. Zorgt er ook voor dat schuim wordt 
gevormd. 

0,1-1 
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Tocopherol (Vitamin E) Antioxidant en moisturizer om uitdroging van de 
huid te voorkomen. 

0,1-1 

Glyceryl Caprylate Vocht-inbrengend bestanddeel. Heeft ook 
conserverende eigenschappen. 

0,1-1 

Potassium Sorbate Natuurlijk conserveringsmiddel dat de houdbaarheid 
van het product verlengt. 

0,1-1 

Dipropylene Glycol Oplosmiddel voor het conserveersysteem.  0,1-1 

Sodium Chloride Additieve <0,1 
 

GEBRUIKSINSTRUCTIE   

 
 

Gebruik 1 washandje per lichaamsdeel zoals hieronder aangegeven. 

 

1. Gezicht, nek en borst 
2. Rechter arm, linker arm en oksels 
3. Buik en genitaliën 
4. Rechter been, linker been en voeten 
5. Rug en billen 
 

Verwarm het pakketje Swash® voor gebruik indien gewenst. 

Controleer de temperatuur van de washandjes uit een verwarmd pakketje 
voor gebruik. 

De washandjes zijn wegwerpbaar en elk pakketje dient persoonsgebonden te 
worden gebruikt.  

Huidplooien moeten worden droog gedept om vochtletsel te voorkomen.  

Alleen geschikt voor uitwendig gebruik. 

Wij adviseren een geopend pakketje Swash® binnen 48 uur na opening op te 
gebruiken.  

Niet door het toilet spoelen. 

 

TESTRESULTATEN  

Oog irritatie test Resultaten tonen aan dat de Swash® Gold Gloves lotion geen irritaties 
veroorzaakt op het hoornvlies of de iris. Hiernaast is geen roodheid of 
zwelling van het slijmvlies geconstateerd.  

Huid irritatie test Resultaten tonen aan dat de Swash® Gold Gloves lotion geen irritaties op de 
huid veroorzaakt. Er waren hiernaast geen tekenen van oedeem of roodheid 
van de huid tijdens of na de test.  

 
 

 


