Hudbeskyttelse
Kerodex – den usynlige hanske
• Beskytter huden mot oppløsning og uttørking
ved arbeid med vann, såpe og kjemikalier
• Bevarer hudens smidighet og styrke
• Letter rengjøring av skitne hender

Hva er Kerodex 71?
Kerodex – er en vannfast beskyttelseskrem. Ved bruk dannes et tynt beskyttende lag som ingen verken kan se eller føle.
Kerodex forhindrer uttørking og oppløsning av huden og motvirker dermed at skadelige stoffer trenger inn i huden. Beskytter opp til 4 timer
– også ved hyppig håndvask – inntil huden selv har ”arbeidet” kremen vekk. Ved bruk av Kerodex blir rengjøring av huden lettere, fordi skitt
ikke fester seg til beskyttet hud. En mild såpe er derfor tilstrekkelig, når huden skal rengjøres. Kerodex kan også brukes sammen med hansker
som beskyttelse mot irritasjon fra svette. Kerodex–serien består av en rekke produkter som dekker flere områder innen hudbeskyttelse og pleie.
Produktene er skreddersydde til så vel daglig bruk som til problemløsning på spesifikke områder. Alle Kerodex–produktene er uten silikon.
Hvor brukes Kerodex 71?
Den vannfaste beskyttelseskremen er utviklet til bruk ved alle former for vått arbeide overalt i industrien, f.eks: slakteri, fiskeri, skipsverft,
jern- og metallindustrien, og ved rengjøring på laboratorier og sykehus. Kerodex gir også beskyttelse når huden slites og tørkes ut, for
eksempel ved håndtering av tekstiler, papir– og emballasje, byggmaterialer, i landbruk og gartneri.

Kerodex 71, All-round beskyttelse
Vannfast, uparfymert krem, som gir en effektiv
beskyttelse mot oppløsning og uttørking av
huden. Velegnet når huden utsettes for rengjøringsmidler eller kjemiske produkter hele dagen,
eller i arbeidssituasjoner som krever hyppig
håndvask. Kan med fordel brukes under beskyttelseshansker. Også god som beskyttelseskrem
mot vind og vær. Det mest brukte Kerodex–
produktet.
41322 tube, 100 m
41331 tube, 250 ml

Hudens beskyttelse
Huden er kroppens største organ og har som oppgave å beskytte mot skadelige påvirkninger utenfra. Den beskytter mot mekanisk slitasje,
temperaturendringer, sollys, bakterier og især mot vann og kjemikalier. Når ytre angrep blir for tallrike og aggressive, klarer ikke det naturlige
forsvaret i huden å holde tilbake lengre. Huden vi har på hendene er stadig i kontakt med vann og kjemikalier og vi kan ikke forhindre at dette
tørker ut og irriterer huden vår. Derfor har vi behov for Kerodex.

Huden vedlikeholder vanligvis seg selv:
Fra fettkjertler i lærhuden utskilles hudfett som smører og impregnerer hornhudens øverste lag. Når huden belastes hardt i en periode,
må den ha tid til å ”komme” seg igjen. Rekker ikke huden å hvile tilstrekkelig før ny påvirkning av for eksempel kjemikalier økes risikoen for
eksem og allergi.
Eksem viser seg ved tørr hud, flass, rødme, små blærer og evt. kløe. Eksem oppstår spesielt ofte etter kontakt med hudirriterende stoffer.
Det kan for eksempel være ved arbeide med kjemikalier og organiske oppløsningsmidler eller ved vått arbeid hvor såpe og rengjøringsmidler
ødelegger hudens naturlige beskyttende egenskaper – barrierefunksjonen.
Allergi er en kronisk tilstand, som bl.a. gir eksem. Når først allergien har oppstått, vil kroppen alltid huske det allergifremmkallende stoffet
og reagerer med eksemutbrudd, selv ved kontakt med ganske små mengder.
Ru og revnet hud er både sjenerende og det gjør vondt – da barrierefunksjonen er mer eller mindre ødelagt, blir det fri bane for stoffer,
som kan føre til eksem og allergi.
For å forebygge at huden blir ru og opprevet, skal den stelles – beskyttes, så barrierefunksjonen stadig er intakt.
Med Kerodex holdes huden hel, glatt og pen.
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Hudbeskyttelse
Hva er Kerodex 51?
Kerodex 51 er en vannoppløselig beskyttelseskrem til alt arbeid
med ikke-vannholdige produkter. Kremen danner en tynn usynlig
hinne på hendene som beskytter mot uttørring og irritasjon ved
arbeide med olje, oljebasert maling, tjære, fett, og alminnelig smuss m.m.
Ved vask med vann og såpe løser hinnen seg opp, tar med seg det klebrige belegget og etterlater hendene rene.
Kerodex 51 er lett å bruke. Etter å ha vasket hendene med vann og såpe og tørket dem grundig, smøres hendene
inn med kremen. Vær ekstra omhyggelig omkring og under neglene, hvor huden er tynn. Er det behov for ekstra
beskyttelse eller man kommer i forbindelse med vann under arbeidet, bør hendene først smøres inn med vannfast
Kerodex f. eks. Kerodex 71 og deretter i vannoppløselig Kerodex 51.
Ved arbeide med kjemikalier som kan opptas gjennom huden anbefales det å bruke beskyttelseshansker.

Hvor brukes Kerodex 51?
Den vannoppløselige beskyttelseskrem Kerodex 51 er spesielt
utviklet til arbeide hvor hendene
forurenses av oljeprodukter,
maling og trykkfarger basert på
olje, f. eks. innenfor metallindustrien, skipsfart, farge og lakkindustrien og på verksteder.
Kerodex inneholder ikke silikon
og parfyme.

Kerodex 51
41422 tube, 100 ml
41431 tube, 250 ml

Ved rengjøring av hendene etter arbeide
med skitt eller olje, kan det være vanskelig å velge det rette hudrengjøringsmiddel. Mange av de kjemikalier man
kommer i berøring med under arbeidet,
kan gi hudirritasjoner. Derfor må man
også sikre seg slik at den etterfølgende
rengjøring ikke skader huden. Hudens
naturlige barrierefunksjon skal forsterkes før arbeidet starter, og skånes ved
rengjøring av huden når arbeidsoppgaven er avsluttet.

Beskytt huden før arbeidet starter.
Ved anvendelse av en beskyttelseskrem unngås uttørring og irritasjon av huden. Huden kan derfor bedre motstå påvirkning fra materialene som det arbeides med. Det blir lettere å få de tilsmussete hendene rene igjen – uten bruk av skadelige midler. Oljer og skitt sitter
bedre fast i tørr og sprukket hud, enn i hud som er omhyggelig innsmurt med beskyttelseskrem.
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