
Art.nr Produkt Strl pH Ant./kartong 

1000003933 Zinkspray 10% 100 ml 5-6 6

Art. nr 1000003933

Zinkspray 10%



Abena AB · Ljungadalsgatan 19 · 352 46 Växjö · Telefon. 0470 446 00 · E-mail. info@abenaab.se · www.abenaab.se

Lösningsmedel, fyllnadsmedel Aqua - CAS-Nr. 7732-18-5

Mjukgörande Coco-Caprylate/Caprate - CAS-Nr. 95912-86-0

Fuktbevarande Glycerin - CAS-Nr. 1314-13-2

Aktiv Zinc Oxide - CAS-Nr. 56-81-5

Emulgeringsmedel Alkyl-Alcohols - CAS-Nr. 27196-00-5 / 112-92-5 / 90604-34-5

Emulgeringsmedel Alkyl Glucoside - CAS-Nr. 27836-64-2 / 54549-26-7 / 54549-27-8 / 27836-65-3 / 100231-68-3

Mjukgörande, antiinflammatoriskt Propylene Glycol - CAS-Nr. 57-55-6

Konsistensgivare Cocoglycerides - CAS-Nr. 67701-26-2

Konserveringsmedel Caprylyl Glycol - CAS-Nr.1117-86-8

Konserveringsmedel Caprylhydroxamic Acid - CAS-Nr.7377-03-9

Mjukgörande, antiinflammatoriskt Blomextrakt av chamomilla recutita (matricaria).- CAS-Nr.84082-60-0

Antiinflammatoriskt, lugnande Chamomilla Recutita (matricaria) flower extract - CAS-Nr.84776-23-8

Emulgeringsmedel Oleic Acid - CAS-Nr.112-80-1

Klumpförebyggande Silica- CAS-Nr. 112945-52-5


Förvaring Förvaras torrt och vid stabil temperatur mellan 

5 och 25 °C. Får ej utsättas för direkt solljus.

Hållbarhet 
för öppnad 
förpackning

12 månader

Hållbarhet 
för oöppnad 
förpackning

36 månader

Avfall Kartong förbränns eller återvinns.

Förpackning Innerförpackning: PE/PP  
Transportlåda: Kartong

Varning Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med 
ögonen. Får ej användas på skadad hud. 
Får ej användas vid överkänslighet mot något 
av de angivna innehållsämnena.

Abenas Zinkspray skyddar, bygger upp huden och bidrar till att 
återställa hudens naturliga fuktnivå i upp till 24 timmar. Tack vare 
sprayflaskan minimeras friktionen på huden samtidigt som risken för 
återkontaminering minskar.

Zinksprayen bidrar till långsiktig förstärkning av hudbarriären, vilket 
ger huden en bra fuktbalans och skyddar mot yttre fukt (till exempel 
urin). Zinkoxid är känt för sina antiseptiska egenskaper och sprayen 
har utformats för att hjälpa till att lugna irriterad hud.

10% zinkoxid hjälper huden att återhämta sig snabbare än om ingen 
behandling ges. Den här produkten är lämplig vid måttlig IAD.

 ¡ Innehåller ringblomma och kamomill som är kända för att lindra, 
lugna och främja hudens naturliga återhämtning.

 ¡ Sprayar ett perfekt, tunt lager tack vare TLT  
(Thin Layer Technology).

 ¡ Använd där måttliga tecken på IAD syns.

 ¡ Skakas före användning.

 ¡ Spraya med en svepande rörelse på ca 10 till 15 cm avstånd. 
Produkten behöver inte smörjas in ytterligare.

 ¡ Använd vid varje byte av inkontinensprodukt.

 ¡ Dosera efter behov.

 ¡ Parfymfri och fri från färgämnen.

 ¡ Tillverkad för Abena A/S, DK enligt ISO 13485, GMP, ISO 22716.
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