Henkilöhygienia

Allsept S
Desinfektiohuuhde kirurgiseen
käsidesinfektioon

Käyttöalue

Erityisesti kirurgiseen käsien desinfektioon. Ammattikäyttöön tuotekehitetty nestemäinen käsihuuhde,
jota voidaan käyttää kaikissa hyvää käsihygieniaa vaativissa esim. leikkaus- ja toimenpideosastoilla,
lyhytkirurgisilla osastoilla sekä hammashuollossa.

Ominaisuudet

Allsept S on tehokas kolmen alkoholin ja setrimonin seos, jolla on laaja ja pitkävaikutteinen
mikrobisidinen teho. Allsept S tuhoaa tehokkaasti bakteerit, virukset, sienet ja homeet. Nestemäisen
olomuotonsa ansiosta huuhde on helppo levittää käsiin, se kuivuu nopeasti eikä jätä käsiä tahmeiksi.
Desinfioinnin jälkeen käsineiden pukeminen on helppoa. Desinfektiohuuhteen hoitavat ainesosat,
glyseroli ja glyseryylikokoaatti pitävät ihon pehmeänä ja joustavana, ehkäisevät käsien kuivumista ja
vähentävät alkoholin kuivattavaa vaikutusta. Käytetyt ainesosat ovat kansainvälisesti tutkittuja ja
yleisesti lääketeollisuuden raaka-aineita.
Allsept S desinfektiohuuhteen kerta- sekä pitkäaikaisteho on tutkittu kirurgisella käsidesinfektiotestillä
(Hjelt-Instituutin Kansanterveystieteen osaston Hygienian ja mikrobiologian laboratorio, EN 12791).
Tuote on läpäissyt EN12791 testin sekä 3 että 1 minuutin vaikutusajoilla. Lisäksi tutkimustuloksen
mukaan norovirus tuhoutuu Allsept S desinfektiohuuhteen vaikutuksesta 1 minuutissa.

Käyttöohje

Kirurgiseen käsidesinfektioon:

Kädet pysyvät kosteina 3 min
desinfektiohieronnan ajan

Noudata käsihygieniastandardeja. Käytä kirurgista käsidesinfektiotekniikkaa.
Pese kädet silloin, kun ne ovat näkyvästi likaiset.
Dispenser-järjestelmä on hygieeninen, suljettu annostelujärjestelmä Annostelupumppu estää
korvausilman sekä mikrobien pääsyn pakkaukseen. Yhdellä painalluksella saat desinfektiohuuhdetta
n. 1,5 ml.
Huomioitavaa

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Koostumus

Tehoaine
Ethyl Alcohol 35 p-%
Isopropyl Alcohol 30 p-%
Aqua
N-propyl Alcohol 10 p-%

Vaikutus
etanoli, mikrobisidi
isopropanoli / 2-propanoli, mikrobisidi
vesi
N-propanoli / 1- propanoli, mikrobisidi

Glycerin

glyseroli, kosteuttaja

→

PEG-7 Glyceryl Cocoate
Cetrimonium Chloride

glyseryylikokoaatti, hoitoöljy
setrimoni, pinta-aktiiviaine

pH

6-6,5

Varastointi

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

Valmistusmaa

Suomi

Käyttö- ja ympäristö
turvallisuus

Raaka-aineet ovat ympäristömyötäisiä, helposti biologisesti hajoavia. Pakkaukset ovat
kierrätyskelpoisia.
Koodi
8061

GTIN
6412600080612

Sailab
20070222

6x1 l dispenser

8063

6412600080636

20070222

3x5 l kanisteri

8177

6412600081770

20070222

Pakkauskoko/tuotekoodi 10x500 ml pp

Lisätietoja

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