SKYDDA
Produktinformation

Stokoderm® Aqua PURE

Hjälper till att skydda din hud när du arbetar med
vattenbaserade substanser och ämnen, eller i fuktiga och
våta miljöer. Med reparationseffekt. Stabiliserar, förnyar
och gör hudens skyddsbarriär starkare.
BESKRIVNING
Stokoderm® Aqua PURE är en skyddskräm för huden med
ett innovativt sammansättningskoncept: tack vare flerfasemulsionssystemet (V/O/V) har den här krämen både
skyddande och återuppbyggande egenskaper. Utöver att
den har samma skyddseffekt som en traditionell emulsion,
hjälper Stokoderm® Aqua PURE också till med att
stabilisera och återuppbygga den naturliga hudbarriären,
när den har överbelastats genom kontakt med aggressiva
eller irriterande ämnen på arbetet.

SILICONE

Den skyddande effekten är baserad på en kombination av
bärriäregenskaperna hos icke polära oljor, och med det
hudstärkande ämnet Hamamelis. Med sina lugnande,
närande och fuktgivande beståndsdelar, och med det
kamomillaktiva ämnet Bisabolol, har Stokoderm® Aqua
PURE utmärkta återuppbyggande egenskaper.

Fakta

Fördelar

Innovativa V/O/V-emulsion med det
adstringerande ämnet Hamamelis

• överlägsen skyddande och vårdande effekt som samtidigt stärker
hudbarriären

Innehåller Bisabolol, en beståndsdel i kamomill

• stöder hudens återuppbyggnad

Med antioxidanteffekt

• för hudskydd

Fri från parfym och färg
HACCP-bedömd

• påverkar inte hälsosamhet och kvalitet på livsmedel
• särskilt lämplig för användning i livsmedelssektorn

Utan konserveringsmedel

• idealisk för personer med intolerans för konserveringsmedel

Absorberas snabbt, lätt att applicera

• hög kosmetisk acceptans
• lämplig för både händer och ansikte och användning på hela kropppen.

Hudneutralt pH-värde

• anpassad efter hudens pH-värde (naturligt surt skyddslager)

Dermatologiskt bekräftad hudkompatibilitet

• mycket god hudkompatibilitet
• minimerar risken för irritation

Kompatibel med de vanligaste typerna av
material i handskar

• kan också användas under personlig skyddsutrustning (inklusive handskar)

Påverkar inte effekterna av alkoholbaserade
desinfektionsmedel (prEN 12054)

• kan också användas i hygieniskt känsliga områden

Silikonfri
inga negativa effekter vid ytbeläggning

• kan användas i en hel rad produktionsprocesser
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TESTNING AV SKYDDSEFFEKTEN

Produktens skyddsegenskaper har testats på 15 friska,
frivilliga testpersoner. Med Stokoderm® Aqua PURE
applicerad på huden, blir barriärskadan som åstadkoms
av standardirritationsämnet laurylsulfat (bestämd
genom den transepiderma vattenförlusten) minimal och
lägst i jämförelse med konkurrerande produkter.
[Illustration 1].

Obs! Användning av hudvårdande produkter frigör dig inte
från skyldigheten att vidta föreskrivna skyddsåtgärder.

LAGSTIFTNING:
Denna produkt uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr. 1223/2009 om kosmetiska
produkter.
SÄKERHETSDATABLAD
finns på www.debgroup.com/se/msds
KVALITETSKONTROLL
Alla våra produkter uppfyller de standarder för bakteriell
renhet som gäller för läkemedel för utvärtes bruk (enligt
den Europeiska farmakopén.)
< 102 reproducerbara bakterier/g av produkten.
Verifikationstester i detta avseende görs regelbundet i våra
kvalitetskontrollprocedurer.
HÅLLBARHET:
Stokoderm® Aqua PURE har en hållbarhet på mer än 30
månader från tillverkningsdatum.

schlechter

0,5 % NaLS ohne
Hautschutz

Produkt B

PRODUKTBESKRIVNING
Vit, oparfymerad och silikonfri mjuk kräm,
fleremulsionstyp (V/O/V); högt pigmentinnehåll.

STOKODERM® Aqua
PURE

Stokoderm® Aqua PURE kan även användas i ansiktet.

besser

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
Tvätta och torka huden noga före varje applicering.
Gnugga sedan försiktigt in Stokoderm® Aqua PURE på
utsatta delar av huden, inklusive mellan fingrarna och på
fingernaglarna. Den bör alltid användas innan arbetet
påbörjas och efter alla längre pauser.

Repetitiver okklusiver Irritationstest:
Barriere-Schaden (TEWL-Anstieg1))
n=15

Produkt A

APPLICERINGSOMRÅDE
Stokoderm® Aqua PURE stärker den naturliga
hudbarriären och skyddar effektivt huden när den är i tät
kontakt med vatten eller vattenbaserade substanser
(vattenbaserade kylande smörjmedel, vattenbaserade
färglösningar, syror, alkaliska lösningar, salter,
rengöringsmedel och desinfektionsmedel, cement, kalk och
gödningsmedel), liksom vid användning av täta
skyddskläder.

1) Mittelwerte und SEM

[Illustration 1].
Jämförelse av den skyddande effekten av olika
hudskyddsmedel, med användning av det
repetitiva, ocklusiva irritationstestet. Stokoderm®
Aqua PURE uppvisar bästa skyddseffekt mot
standardirritationsämnet natriumlaurysulfat.

*Hudskyddsmedlet appliceras två gånger per dag under en period av
fyra dagar, 10 minuter före noxa.
Bedömning enligt TEWL (n=15).

INGREDIENSER
AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, ISOPROPYL PALMITATE,
CETEARYL ALCOHOL, POLYGLYCERYL-2
DIPOLYHYDROXYSTEARATE, PROPYLENE GLYCOL, CETEARYL
GLUCOSIDE, C 12-15 ALKYL BENZOATE, STEARIC ACID,
BISABOLOL, PETROLATUM, HAMAMELIS VIRGINIANA WATER,
1,2-HEXANEDIOL, PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, PEG-40
STEARATE, CAPRYLYL GLYCOL, TROPOLONE, ALCOHOL.
** Innehållsdeklarationerna som används följer International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients (INCI).

FÖRSTA HJÄLPEN
Vid ögonkontakt med produkten, skölj med vatten
(ögondusch, ögonsköljningsflaska). Konsultera läkare om
en brännande känsla kvarstår
YTTERLIGARE INFORMATION
Expertrapporter finns att få på begäran.
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TESTNING AV ÅTERUPPBYGGNADSEFFEKTEN

Barriäråteruppbyggnadstesten** användes för att
visa Stokoderm® Aqua Pure‘s återuppbyggande
effekt. Barriärskadan som orsakades av
standardirritationsämnet natriumlaurylsulfat, som kan
avläsas genom den ökade utsöndringen av vatten genom
huden (TEWL) och den allvarliga hudirritationen (visuell
bedömning) motverkas till stor del genom att applicera
Stokoderm® Aqua Pure (Illustrationer 2a och 2b).
TESTER AV HUDKOMPATIBILITET
Illustration 2a
Vergleich der Regenerationswirkung verschiedener
Hautschutzpräparate im Barrier-Recovery Test: Visual Score.

Stokoderm® Aqua PURE hudkompatibilitet testades
noga i laboratoriemiljö och under medicinsk ledning. I
dessa tester, liksom vid praktisk användning, uppvisade
Stokoderm® aqua sensitive mycket goda hudkompatibla
egenskaper.
Expertrapporter avseende medicinskt certifierad
hudkompatibilitet av Prof. Dr. med. S. W. Wassilew,
MD i Dermatologi, Allergologi, Miljömedicin och finns
tillgängliga på begäran.
TILLGÄNGLIGA STORLEKAR
Art.nr.

Storlek

Antal per kartong

SAQ100ML

100 ml tube

12

SAQ1L

1 L patron

6

PRO1LDSSC

1 L Protect dispenser 15

15

Illustration 2b: jämförelse av återuppbyggnadseffekten med hjälp av
bärriäråteruppbyggnadstestet: TEWL
*Hudskyddsmedlet appliceras två gånger per dag under en period av
fyra dagar, 10 minuter före noxa. Bedömning baserad på visuell
bedömning och mätning av TEWL (n=15).

Deb Sverige
Skårs Led 3, 412 63 Göteborg
Telefon +46 (0)31 16 50 50
Telefax +46 (0)31 40 60 53
debse@deb.se / www.debgroup.com

Deb-Stoko® är ett registrerat varumärke av Deb Group Ltd.
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The world‘s leading away from home skin care company

