YNOLENS
Parfumefri lugtfjerner

Ynolens er en parfumefri lugtfjerner, som er
multifunktionel!
Den kan bruges på mennesker, dyr, huden, i sår, tøj, sko, tekstiler, møbler etc.
Ynolens anvender salte, og ikke kemi, til at fjerne dårlige og generende lugte.
Ynolens er derfor sikker og enkel at anvende i dagligdagen, til det formål der måtte
være behov for. Ingen gener for mennesker eller dyr, ej heller risiko for allergi.

Temperatur:
Det anbefales at temperere Ynolens, før det anvendes i sår eller på hud. Det kan
tempereres i varmeskab eller i lunkent vand.
Sårpleje:

.

·
·
·
·

Ynolens er isoton, det forårsager ikke svie eller irritation på huden eller i sår.
Ynolens har lav bufferkapacitet, hvorfor pH-værdien i sår eller på hud ikke
ændres.
Ynolens overholder principper for ren sårpleje.
Ynolens er beregnet til div. sår og fistler - som for eks. kræftsår, tryksår,
venøse/arterielle sår og diabetiske fodsår.

Ved behandling af rum, sprayes op i luften. Undgå eventuel udluftning og afkøling,
da varme øger effekten af Ynolens lugtfjerner. Se vejledning på følgende sider.
Dette bidrager til livskvalitet for patient og pårørende. Ynolens reducerer kraftig
uønsket lugt under og efter behandling/procedurer.
Udluftning og afkøling af rummet er unødvendigt, for at gennemføre sårpleje på sår
med kraftige lugtgener. Se anbefalingerne på følgende sider.

Fremgangsmåde ved sår
For maksimal effekt til brug ved sårpleje anbefaler vi følgende:

1

2

Spray på bandagen.
Afstand ca. 15 cm.

4

3

5

Spray på brugt bandage,
så lugtgener undgås.

Spray på sår og bandagen.
Afstand ca. 15 cm.

Spray på aftaget bandage.
Afstand ca. 15 cm.

6

Spray på sår og hud FØR
afvask. Afstand ca. 15 cm.
7

Ny sårbandage monteres.

Sår soigneres som vanligt.

Fremgangsmåde ved stomi
For maksimal effekt til brug ved stomi anbefaler vi følgende:
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Kort spray i luften før pose
aftages/tømmes.

4

Spray den brugte pose inden
bortkast for at min. lugtgener.

Kort spray mod poseåbning
når posen frakobles.

5

Spray evt. mod stomi og hud
efter posen er taget af.

6

Rengør stomi og hud som
vanligt.
7

Spray kort op i luften for
at behandle rummet.

Spray ind i NY pose som
POSEDEODORANT.

Ynolens lugtfjerner til behandling af rum

Uønsket lugt - Temp. inde 220C,
- koldt ude.

Lugtmolekylerne søger væk fra
den kolde luft.

Lugten sætter sig på varme flader som vægge og elektricitet.

Når der luftes ud inden behandling af rummet, søger lugtmolekylerne væk og hen til de varme
overflader. Herved bliver behandlingen af rummet ikke effektiv, og lugten vender tilbage, når
rummet genopvarmes.
Når rummet genopvarmes, frigøres lugtmolekylerne igen, og lugtgenen kan derved behandles.
Lugtmolekylerne uskadeliggøres med Ynolens parfumefri lugtfjerner.

Luk vinduet og varm rummet op.

Lugten vil frigøres fra de
varme overflader.

Lugten frigives og ses tilgængelig i rummet igen (220C).

Ynolens lugtfjerner til behandling af rum

Ynolens er den bedste måde at
fjerne lugt.

Spray på lugtkilden og i luften
ved behov.

Nedfald fjernes ved vanligt
renhold.

Saltene i Ynolens lugtfjerner binder sig til lugtmolekylerne, og derved falder de til gulvet.
Herefter kan lugtmolekylerne, bundet af saltene, fjernes med ordinær rengøring.

Ynolens er:
Brugervenlig

Miljøvenlig

Ikke brandfarlig

Tekstilvenlig

Diskret størrelse

Hudvenlig

Uden parfume

Høj kvalitet

Enkel at bruge

Ingen giftstoffer

Kan anvendes på fly

Passer i lomme/taske

· Fjerner lugten uden at efterlade egen lugt.
· Produktet er testet og kontrolleret.

Optimal udnyttelse af Ynolens
Produktet må af hensyn til spray funktionen
ikke tippes mere end 30 grader til begge sider.
Det kan betyde, at produktet ikke kommer
optimalt ud af beholderen.

Produktinformation:
Produktserien er testet af Eurofins før den sendes på markedet.
Ynolens AS produceres i Norge.

· Ynolens Parfumefri Lugtfjerner 50 g - Varenummer: 21050
· Ynolens Parfumefri Lugtfjerner 250 g - Varenummer: 21250
Produktet findes også i en steril pakket udgave. Selve beholderen er grøn, og den er pakket
sterilt enkeltvist. Kontakt Kirstine Hardam A/S, hvis dette behov opstår.
Beholderen er lavet i aluminium og kan genbruges.
Nitrogen anvendes som drivmiddel og i kombination med, at beholderen er under tryk
betyder det, at indholdet ikke bliver kontamineret.
Beholderen kan opbevares i varmeskab.
Med nitrogen som drivmiddel ændres temperaturen på indholdet ikke mere end max. 20C,
når det sprayes ud.
Produktet må ikke udsættes for frost.

Producent YNOLENS AS

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Kirstine Hardam A/S
Telefon 97 42 32 33

Find os på FACEBOOK
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