
HUDBESKYTTELSES FILM

     Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
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VARENUMRE

ANDRE TILBEHØRSPRODUKTER FRA EAKIN®

Paknings-
størrelse Varenummer

8390231 x 50 ml ℮ 
Release™ 

Klæbefjerner spray

83902430 servietter
Release™ 

Klæbefjerner 
vådserviet

Focuscare Denmark ApS.
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers

Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57

Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

83902060 gelposer
Eakin 

Perform™

Alkoholfri

Kontakt os venligst for mere information og gratis prøver

Paknings-
størrelse Varenummer

83902530 servietterEakin Protect™
Hudbeskyttelsesfi lm 

Alkoholfri

Protect™ Spray 8390261 x 50 ml ℮ 
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HURTIGT TØRRENDE
Protect™ er meget hudvenlig og kan derfor anvendes i 
forbindelse med skift af stomi- eller sårbandager for at yde optimal 
hudbeskyttelse.

Når Eakin Protect™ er påført huden tørrer den på sekunder og giver 
derfor ingen problemer med at få den næste bandage til at hæfte 
straks.

Bemærk at brugen af Protect™ sammen med cremer,olier eller 
lotions, kan reducere dens effektivitet.
Derimod kan brug af Protect™ efter brug af Eakin Release™ 
klæbefjerner godt anvendes og er ideel.

Eakin Protect™ er en unik barriere fi lm, som er udviklet til at beskytte 
huden mod skadelige kropsvæsker samt stripping af huden. 
Protect™ tørrer på få sekunder og efterlader en holdbar silikone 
barrierefi lm på huden. Protect™ er tilsat  e-vitamin, som nærer 
og bevarer hudens naturlige fugtighed, samtidig med at huden 
beskyttes optimalt.

Giver en holdbar barrierefi lm som beskytter huden

Alkoholfri - ingen smerte ved påføring

Protect™ er silikonebaseret , hvilket gør den yderst 
hudvenlig og sikker at bruge, selv på følsom hud, f.eks. til 
børn. 

Frisk mynteduft

Med E-vitamin tilsat bevares huden smidig og  med normal 
fugtighed

Protect™ tørrer på få sekunder- og  din nye pose kan 
hurtigt sættes på

Fås både som spray og som 
hudbeskyttende vådservietter.

COMPLETE SKIN              ION              









HUDBESKYTTELSES FILM

Prøv Eakin Protect™
for optimeret

hudbeskyttelse

Rengør området 
der skal beskyttes 
og tør det godt.

Vent få sekunder 
på at det tørrer, 
inden du sætter 
klæbende pose 

på .

2 31

Spray Protect™ på huden 
eller smør med  Protect™ 
servietten på området. 
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