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En flytande alkoholbaserad hygienisk handdesinfektion 
där basen är etanol av farmaceutisk kvalitet, denaturerad 
med isopropanol och t-Butanol. För att förhindra torr hud 
ingår en fettalkohol och glycerin. Produkten innehåller in-
get förtjockningsmedel och kan användas regelbundet och 
i stora kvantiteter utan att det bildas rester på huden, vilket 
innebär att det är lätt att ta på handskar. Utan parfym, 
måste användas med dispenser annars kan läckage 
uppstå. Produkten doserar 1,5-2 ml/tryck vid användning 
i alla Sterisols 0,7l dispensrar. Instruktioner för hygienisk 
användning finns att läsa om i produktdatabladet.  

Hygienisk handdesinfektion 
Produkten är lämplig för hygienisk användning inom sjukvård, livsmedelsindustrin, förskola och för alla miljöer där 
vanlig tvåltvätt inte är möjlig eller tillräcklig. 
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• Snabb och effektiv
• Bred effekt mot bakterier 
• God effekt mot höljeförsedda virus
• Effektiv mot svamp

Produkten uppfyller kraven för: 
• EN 1500 - Hygienisk handdesinfektion - Kontakttid 30 s
• EN 13727 - Baktericid - Kontakttid 30 s
• EN 13624 - Jästicid - Kontakttid 30 s
• EN 14476 - mot höljeförsedda virus - Kontakttid 15 s

Klassificering Miljö
Handdesinfektion för hygienisk handdesinfektion. 
Klassificeras som biocidprodukt enligt Förordning (EU) 
No 528/2012 - PT1.

Låg förpackningsmängd. En 700 ml påse innehåller 11 
gram plastmaterial vilket kan jämföras med 70 gram för 
en traditionell flaska.

Innehåll

Aktiv beståndsdel, Etanol (62 % w/w), Isopropanol (9 % w/w). 
Ingredienser:  Vatten, glycerin, cetylalkohol, t-Butanol.

Total alkoholhalt: 71 % w/w, 77 % v/v
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Gör såhär!

Hygienisk handdesinfektion
Händerna måste alltid vara helt torra innan handdesinfektion utförs. Kupa handen och ta minst 3 ml Sterisol SENSE 
Rinse Handdesinfektion (2 tryck vid användande av StS 0,7 l). Gnid noggrant in produkten i minst 30 sekunder eller 
tills desinfektionsmedlet har avdunstat och huden åter känns torr.

Brandfarlig vätska. Klass: 3, Begränsade mängder. HS 38089490

Viktigt!
1. Se till att händerna är rena och torra innan Sterisol 

SENSE Rinse Handdesinfektion används. Tag 3ml 
produkt (2 tryck vid användande av StS 0,7 l).

2. Var noga med att gnida in händerna i minst 30 
sekunder för hygienisk handdesinfektion.
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Art nr 4551 Art nr 4567 Art nr 4546

Exempel på dispensers

Art nr 4547

Viktig information

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Mycket brandfarlig vätska och ånga
Orsakar allvarlig ögonirritation


