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Sterisol Hånddesinfektion Ethanol 
 

Egenskaber 

Etanolbaseret hånddesinfektion, let gel denatureret med isopropanol og t-Butanol. 

Sterisol Hånddesinfektion er tilsat glycerin, som virker fugtighedsbevarende og modvirker udtørring af hud 

 

 
Anvendelsesområde 

Hygiejnisk hånddesinfektion 

Produktet er velegnet til hygiejnisk anvendelse indenfor Sundhedssektoren, Fødevareindustrien, 

Børne institutioner og alle andre sektorer, hvor vask med sæbe ikke er muligt eller tilstrækkeligt. 

 
Kirurgisk hånd desinfektion 

Produktet bør anvendes i henhold til nationale eller lokale anbefalinger for kirurgisk 

hånddesinfektion. Se brugsanvisning på næste side. Se også Sterisol Preop. 

 
Effekt                                                                                                                                    Uden parfume 

•    Hurtig og effektiv                                                                                                                           Uden konservering 

•    Bred virkning mod bakterier ( 10 gange mere effektivt end at vaske med sæbe og vand )                     Skal bruges med dispenser 

•    God effekt mod virus 

•    God effekt mod tbc 

•    Effektiv mod svampe 

•    Ingen effekt mod sporer 

 
Tests 

Produktet opfylder kravene i : 

• EN 1500 ( Kemisk hånddesinfektion og antiseptisk - Hygiejnisk håndgnub - Test metoder og 

krav - fase 2/ trin 2 ) For hygiejnisk hånddesinfektion. 

• EN 12791 ( Kemisk desinfektion og antiseptisk - Kirurgisk hånddesinfektion - test 

metoder og krav - fase2/ trin 2 ) For kirurgisk hånddesinfektion 

•    EN 13727 - Bactericidal efficacy 

•    EN 13624 - Yeasticidal efficacy 

•    EN 14476;2013 -prA2;2016 mod MVA                                                                                                  Ingredienser 

•    Er vurderet egnet af Statens Serum Institut til brug i Sundhedssektoren                                      Aktive ingredienser 

Klassifikation                                                                                                                 Ethanol (70 % w/w) 

Hånddesinfektion til hygiejnisk hånddesinfektion er klassificeret som biocidholdig produkt i                      Isopropyl Alcohol (10 % w/w) 

Forordning (EU) no 528/2012 - PT1. 

Klassificering for kirurgisk hånddesinfektion indenfor EU er endnu ikke fastsat.                                        Andre ingredienser 

Biocid registrering: PR-No. 2380001                                                                                                    Vand 

Glycerin (fugtmidler) 

t-Butyl Alcohol (denatureringsmiddel) 

Carbomer (fortykker) 

Miljømæssige aspekter                                                                                                  Aminomethyl Propanol (fortykker) 

Bionedbrydelige råvarer. 

Lav mængde emballage. En 700 ml pose indeholder 11 gram plastmateriale hvilket kan sammenlignes     Indhold af alkohol 

med en traditionel flaske, som vejer 70 gram. Se også nedenfor.                                                           80 % w/w, 85 % v/v 

 
Vare nr.            Emballage           Antal / colli  Colli / palle         Antal / palle          Stregkode    Mængde emb./ liter produkt 

 

4115 50 ml flaske m/kliklåg 28 216 6048 7392173041151 284 gram 

4110 120 ml flaske m/kliklåg 24 98 2352 7392173041106 240 gram 

4155 500 ml flaske m/pumpe 12 70 840 7392173041557 150 gram 

4106 700 ml pose 12 72 864 7392173041069 70 gram 

       

 

Brandbar væske. Transport klassifikation: Klasse 3, begrænset mængder.                         HS 38089490 

Mere information på næste side                                                                                                                   side 1 
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Sterisol Hånddesinfektion Ethanol 
 

Brugsanvisning 

Hygiejnisk hånddesinfektionsmiddel 

Kom ikke mindre end 2 ml Sterisol hånddesinfektion (eet grundigt tryk ) på dine tørre hænder. 

Gnid til det er tørt ( ca 30 sekunder ) dæk alle overflader af dine hænder, fingre og håndled. 

Hænderne skal være tørre efter indgnidning. 

 
Kirurgisk hånddesinfektionsmiddel 

1.  Før du anvender Sterisol hånddesinfektion, vask da først hænder og underarme med sterisol flydende sæbe. 

Tør hænder og underarme helt af med sterile papirhåndklæder. 

2.  Påfør den rette mængde sterisol hånddesinfektion i hænderne. 

3.  Vær sikker på at Sterisol hånddesinfektion dækker hænder, fingre, håndled og underarme helt op til albuen. 

4.  Gnid grundigt og hold det vådt 3 minutter, lad tørre, inden man åbner for de sterile handsker. 

Handske punktering under en procedure 

Hvis handsker punkterer eller revner under en operation, skal de aftages og fjernes. På dette stadie kan hænderne 

let få overført bakterier. Brug Sterisol hånddesinfektionsmiddel som beskrevet ovenfor. 

 
Vigtigt 

1.  Sikre en synlig ren og tør hånd, før du anvender Sterisol håndesinfektionsmiddel. 

2.  Sikre sig at man får gnedet hænderne i mindst 30 sekunder, for hygiejnisk hånddesinfektionsmiddel, og mindst 3 minutter 

for kirurgisk hånddesinfektionsmiddel. 

3.  Der er bestemte metoder til at desinficere hænderne, neglene og underarmene før kirturgisk procedure. 

Metoden i denne vejledning er et eksempel som anbefales. De vigtigste af kirurgisk hånddesinfektion vil følge vejledningen 

udstedt af de lokale myndigheder.       

 
Eksempler på dispensere 700 ml system                                                                       Dispensopak til 1 ltr 

 

 
 

Vare nr. 4551 Vare nr. 4546 Vare nr. 4567 Vare nr. 9500 Dispenser 

 Automatisk dispenser  Vare nr. 9500 Bøjle til dispenser 
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