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Alkoholbaseret kirurgisk hånddesinfektion 85% i flydende form.

Anvendelsesområde Til brug på operationsstuer efter kirurgisk håndvask. Hænderne er vores største smittekilde. Hyppig
håndvask og hånddesinfektion i henhold til retningslinjerne mindsker risiko for smittespredning
markant.

Kirurgisk hånddesinfektion 85% findes i forskellige forpakningsstørrelser som egner sig til forskellige
formål. Find din foretrukne forpakningsstørrelse og et dispensersystem, der passer til din
arbejdsplads.

Produktegenskaber Alkoholbaseret kirurgisk hånddesinfektion i flydende form med antimikrobiel effekt. Indeholder 85%
denatureret ethanol og 0,5% klorhexidin. Klorhexidin fordamper ikke, men lægger sig på huden og
giver en langtidsvirkende effekt på op til 5 timer. Denatureret med 6% IPA. Indeholder glycerol, der
forhindrer udtørring af huden. Uparfumeret.
Opfylder kravene i EN14885. CEI vurderet.

Dokumenteret effekt:
- EN13727 Bactericidal actitvity ved 30 sek. kontakttid
- EN13624 Yeasticidal activity ved 30 sek. kontakttid
- EN12791 Microbicidal activity - øjeblikkelig effekt samt 3 timers vedvarende effekt ved 2 min.
kontakttid.

Dokumentation for skimmelsvamp, mykobakterier og vira er ikke relevant for kirurgisk
hånddesinfektion ifølge EN14885.

Kirurgisk
hånddesinfektion 85% +
0,5% klorhexidin
Hånddesinfektion
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Brugsanvisning Anvendes på rene og tørre hænder. En passende mængde indgnides i hænderne, så de er fugtige i 2
minutter. Påfør evt. af flere omgange. Fordel grundigt på hver finger, mellem fingre, på håndrygge, på
håndflader, omkring håndled og underarme op til albuer.

Test standard Claim Test organism Contact time

EN13727 Bactericidal activity

P. aeruginosa
S. aureus
E. hirae
E. coli 30 sec.

EN13624 Yeasticidal activity C. albicans 30 sec.

EN12791 Microbicidal activity
Resident microbial skin
flora

120 sec.
Øjeblikkelig effekt samt
5 timers vedvarende
effekt.

Bemærkning Dokumentation for skimmelsvamp, mykobakterier og vira er ikke relevant for kirurgisk
hånddesinfektion ifølge EN14885.

Indhold Ingrediens Effekt

Denatureret ethanol 85% Aktivt stof

Chlorhexidindigluconat 0,5% Aktivt stof

Opbevaring Opbevares ved 0-30°C.
Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.

Udseende og duft Uden farve og parfume.

Produktionsland DANMARK

Anvendelses- og
miljøsikkerhed

Biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og
produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk.

Emballagematerialer Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi
ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.
På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.
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Forpakningsstørrelse
/ Varenummer

Salgsenhed Varenummer GTIN GTIN (salgsenhed) Package type

10 x 1 l 3867 5701684386729 5701684386712 Flaske

6 x 1 l 3866 5701684386620 5701684386613 Pose

15 x 600 ml 3863 5701684386323 5701684386316 Pumpeflaske

Standard tilbehør 1 l flaske: 4279 CombiPlum Tråddispenser

1 l pose:

4283 CombiPlum EASY dispenser
4292 CombiPlum Plast dispenser
4279 CombiPlum Tråddispenser
4203 CombiPlum Electronic dispenser

600 ml pumpeflaske:
4194 Dispenso vægholder
4195 Dispenso vægholder m. arm
4197 Dispenso mobil holder

Øvrig information Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en
mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.
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