Røde bade

Røde bade

Røde bade

Røde bade anbefales til svært eksem-

Røde bade anbefales til svært

Røde bade anbefales til svært

udslæt med kløe, rifter og/eller

eksemudslæt med kløe, rifter og/eller

eksemudslæt med kløe, rifter og/eller

betændelse. Kan købes i håndkøb på

betændelse. Kan købes i håndkøb på

betændelse. Kan købes i håndkøb på

apoteket, eller i Matas.

apoteket, eller i Matas.

apoteket, eller i Matas.

Rødt bad er tilsat Kaliumpermanganat. Det

Rødt bad er tilsat Kaliumpermanganat. Det

Rødt bad er tilsat Kaliumpermanganat. Det

virker kløestillende, desinficerende og

virker kløestillende, desinficerende og

virker kløestillende, desinficerende og

udtørrende. Der gives typisk røde bade 3-

udtørrende. Der gives typisk røde bade 3-

udtørrende. Der gives typisk røde bade 3-

5 dage.

5 dage.

5 dage.

Tilberedning:

Tilberedning:

Tilberedning:

- Til lokal anvendelse /

- Til lokal anvendelse /

- Til lokal anvendelse /

babybadekar

babybadekar

Der bruges 1 ml. Kaliumpermanganato

babybadekar

Der bruges 1 ml. Kaliumpermanganato

Der bruges 1 ml. Kaliumpermanganat-

opløsning (3 %) til 1 L vand (ca. 37 C), -

opløsning (3 %) til 1 L vand (ca. 37 C), -

opløsning (3 %) til 1 L vand (ca. 37o C), -

dvs. 30 ml opløsning til 30 L vand.

dvs. 30 ml opløsning til 30 L vand.

dvs. 30 ml opløsning til 30 L vand.

Et almindeligt badekar indeholder ca.

Et almindeligt badekar indeholder ca.

Et almindeligt badekar indeholder ca.

200L. Hertil bruges der 10 g

200L. Hertil bruges der 10 g

200L. Hertil bruges der 10 g

kaliumpermanganat-granulat (= ca. 1½ tsk.)

kaliumpermanganat-granulat (= ca. 1½ tsk.)

kaliumpermanganat-granulat (= ca. 1½ tsk.)

eller 200 ml. 3 % opløsning. Dette

eller 200 ml. 3 % opløsning. Dette

eller 200 ml. 3 % opløsning. Dette

tilsættes det tempererede vand.

tilsættes det tempererede vand.

tilsættes det tempererede vand.

Behandlingens varighed er ca. 10-15

Behandlingens varighed er ca. 10-15

Behandlingens varighed er ca. 10-15

minutter.

minutter.

minutter.

Godt råd:

Godt råd:

Godt råd:

Koncentreret kaliumpermanganat er

Koncentreret kaliumpermanganat er

Koncentreret kaliumpermanganat er

stærkt farvende og ætsende. For at

stærkt farvende og ætsende. For at

stærkt farvende og ætsende. For at

undgå ætsning, opløses granulatet

undgå ætsning, opløses granulatet

undgå ætsning, opløses granulatet

omhyggeligt i lidt lunkent vand, inden det

omhyggeligt i lidt lunkent vand, inden det

omhyggeligt i lidt lunkent vand, inden det

under omrøring tilsættes badevandet (i

under omrøring tilsættes badevandet (i

under omrøring tilsættes badevandet (i

fodenden). Til beskyttelse af neglene

fodenden). Til beskyttelse af neglene

fodenden). Til beskyttelse af neglene

mod brunfarvning kan der anvendes

mod brunfarvning kan der anvendes

mod brunfarvning kan der anvendes

neglelak eller vaseline. En eventuel

neglelak eller vaseline. En eventuel

neglelak eller vaseline. En eventuel

misfarvning kan delvist fjernes med

misfarvning kan delvist fjernes med

misfarvning kan delvist fjernes med

citron.

citron.

citron.

På grund af den udtørrende effekt badet

På grund af den udtørrende effekt badet

På grund af den udtørrende effekt badet

har, bør du, efter at have duppet huden

har, bør du, efter at have duppet huden

har, bør du, efter at have duppet huden

tør, smøres med en fugtighedscreme.

tør, smøres med en fugtighedscreme.

tør, smøres med en fugtighedscreme.

Rengøring af balje/badekar foretages

Rengøring af balje/badekar foretages

Rengøring af balje/badekar foretages

umiddelbart efter badet med Universal

umiddelbart efter badet med Universal

umiddelbart efter badet med Universal

rengøringsmiddel.

rengøringsmiddel.

rengøringsmiddel.

