Henkilöhygienia

Käsidesi
Desinfektiohuuhde käsille
Uudistettu, Aloe Veraa sisältävä koostumus!

Käyttöalue

Hygieeniseen ja kirurgiseen käsien desinfektioon. Ammattikäyttöön tuotekehitetty käsihuuhde, jota
voidaan käyttää kaikissa hyvää käsihygieniaa vaativissa tilanteissa.

Ominaisuudet

Käsidesi on mikrobisidisesti tehokas, iholle hellävarainen desinfektiohuuhde. Biosidinen tehoaine on 73,5 p-%
(80 t-%) etanoli, joka tuhoaa tehokkaasti kosketuksen kautta välittyviä haitallisia bakteereita ja viruksia.
Tuotteella on Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus.
Käsidesi sisältää runsaasti ihoa kosteuttavia ja hoitavia aineosia. Glyseroli kosteuttaa ihoa tehokkaasti.
Kasviöljyjohdannaiset, Aloe Vera ja betaiini rauhoittavat ja hoitavat ihoa. Miellyttävä ihotunne säilyy myös
usein toistuvassa käytössä. Herkällekin iholle sopiva, olomuodoltaan paksunnettu käsihuuhde on helppo
hieroa käsiin.
Käsidesi täyttää ammattikäytössä tarvittavan mikrobisidisen tehon vaatimukset hygieenisessä ja kirurgisessa
käsidesinfektiossa (EN 1500, EN 12791). Tuotteen tarkoin valittu tehoainepitoisuus tuo tehon sekä bakteereja
että viruksia vastaan (EN 14476 polio).

Käyttöohje

Hygieeninen käsien desinfektio:
Kirurginen käsien desinfektio:

3-5 ml 30 s.
Kädet pysyvät kosteina 3 min desinfektiohieronnan ajan

Annostele riittävä määrä käsihuuhdetta kuivalle, puhtaalta tuntuvalle iholle.
Pese kädet (ennen käsihuuhteen käyttöä) vedellä ja nestesaippualla töihin tullessa, wc-käyntien
yhteydessä ja aina, kun niissä on näkyvää likaa. Noudata sairaanhoitopiirin käsihygieniaan liittyviä
ohjeistuksia.
Dispenserpakkaus ja pumppupullo: Yhdellä, pohjaan asti ulottuvalla painalluksella saat
desinfektiohuuhdetta n. 1,5 ml.
Huomioitavaa

Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu
käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Koostumus

Tehoaine
Etanoli, 73,5 p-%, denaturoitu A12
Glyseroli
Kasviöljyjohdannaisia

Vaikutus
desinfioiva tehoaine
kosteuttaa ja pehmentää ihoa
mm. PEG-7 glyseryylikokoaatti, pehmentävät ja
hoitavat ihoa
rauhoittaa, suojaa ja hoitaa ihoa
hoitaa ja kosteuttaa ihoa
neutralointiaine
viskositeetin säätelijä

Betaine
Aloe Barbadensis (Aloe Vera)
Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine
Acrylates/C10-30 alkyl acrylate
crosspolymer
pH

8

Varastointi

Säilytettävä yli +5oC lämpötilassa. Säilyy 5 vuotta valmistusajankohdasta.
Käytä avattu pullo 6 kk:n aikana.

Valmistusmaa

Suomi

Käyttö- ja ympäristö
turvallisuus

Raaka-aineet ovat ympäristömyötäisiä, helposti biologisesti hajoavia. Pakkaukset ovat
kierrätyskelpoisia.

Lisätietoja

Pakkauskoko/tuotekoodi
6x1 l dispenser

Koodi
80724

GDIN
64 1796480724 0

6x500 ml pumppupullo

8060

64 1796408060 5

12x200 ml pullo

8009

64 1796408009 4

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.
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