
Spirigel® complete 
nästa generations handdesinfektionsmedel

HANDHYGIEN



INNOVATIV LÅGVISKOSITETSFORMuLERING

Spirigel® complete är en gelformulering med låg viskositet som ger användaren känslan 

av ett flytande handdesinfektionsmedel, samtidigt som fördelarna med en traditionell 

gel bibehålls. Produkten ökar kontrollen vid appliceringen utan att lämna klibbiga 

produktrester på händerna. Spirigel® complete sammanför fördelarna med en gel och ett 

flytande medel och ger sjukvårdspersonalen ett komplett skydd:

  Minskat spill med mer desinfektionsmedel kvar på händerna

  Inget droppande från dispensrar, vilket minskar halkrisken

 Enkel applicering vilket ökar följsamheten till handhygienrutiner

 Ekonomisk att använda tack vare kontrollerad hantering

uTMÄRKT HuDTOLERANS

Vi förstår att bra hudtolerans förbättrar följsamheten till handhygienrutiner, vilket är 

anledningen till att Spirigel® complete har utvecklats med vårdpersonal i åtanke. Den 

hudvänliga formuleringen innehållande aloe vera, pantenol och glycerin gör produkten 

idealisk för frekvent användning.

Spirigel® complete har genomgått tester i vårdmiljö för att ta reda på hur den upplevs 

jämfört med andra mer traditionella gelprodukter:
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Testad på 4 engelska sjukhus under en period av 4 veckor med 60 deltagare (vårdpersonal). Diagrammet visar den andel 
(%) av deltagarna som rankar Spirigel® complete som mycket bättre, bättre eller ingen skillnad mot en traditionell gel.

Spirigel® complete:s 

avancerade formulering har 

utvecklats för att förbättra 

appliceringen, hudvänlighet 

samt den virucida effekten, vilket 

resulterat i nästa generations 

handdesinfektionsmedel.

uTBILDNING  
OCH PRODuKTSuPPORT

För att ytterligare bidra till att öka 
följsamheten till handhygienrutiner, 
stöds Spirigel® complete med ett brett 
utbud av utbildningsmaterial, inklusive 
affischer med appliceringsteknik 
som har utvecklats i linje med 
Världshälsoorganisationens riktlinjer för 
handhygien i vårdmiljö (2009).

Spirigel®  
complete Nästa generations handdesinfektionsmedel

Resultaten visar tydligt att Spirigel® complete 
konsekvent överträffar traditionella formuleringar i en 

rad kriterier för hudvänlighet.
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HANDHYGIEN

FuLLT VIRuCID 

Spirigel® complete är fullt virucid, vilket ger en extra nivå av skydd runt sjukhuset, 

både på patientavdelningar samt operationssalar. Produkten är också lämplig för 

högriskområden samt vid utbrottssituationer. 

 

Spirigel® complete är bevisat aktiv mot många virus (inkl. norovirus), jäst, 

mykobakterier och bakterier med kort inverkningstid - 15 sekunder i motsvarande in 

vitro-tester. 

 

ANTIMIKROBIELL EFFEKT TESTMETOD APPLIKATION

Hygienisk handdesinfektion En 1500 30 sek

Preoperativ handdesinfektion En 12791 3 min

Baktericid effekt En 13727 15 sek

Jästicid effekt En 13624 15 sek

Tuberkulocid effekt En 14348 15 sek

Murint norovirus En 14476 15 sek

Rotavirus En 14476 15 sek

Full virucid effekt En 14476 2 min

Höljeförsedda virus Enligt RKI/DVV:s riktlinjer 30 sek

Full technical data available on request

Ett komplett utbud

SPIRIGEL® COMPLETE:

  Fullt virucid med korta verkningstider  
(enl. En 14476)

  Godkänd för både hygienisk och 
preoperativ handdesinfektion

 Gelformulering med låg viskositet

  Innehåller 7 hudvårdande ingredienser 
inklusive aloe vera, pantenol och 
glycerin

 Ett komplett sortiment för olika behov

ERA FÖRDELAR:

 Bättre skydd och större sinnesfrid

 En och samma produkt kan användas 
på  
      hela sjukhuset

 Mindre spill än tunnare vätska men 
utan  
      uppbyggnad av produktrester på 
händer

  Ökad hudtolerans och förbättrad 
följsamhet till handhygienrutiner

 Tillgänglig för samtliga  
      användarsituationer
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KONTAKTA ER LOKALA ECOLABREPRESENTANT FÖR MER INFORMATION

För ytterligare information: www.se.ecolab.eu

Flaska med  
integrerad pump

PRODUKTBESKRIVNING ENHET LEVERANSFÖRPACKNING

1 Spirigel® complete (flaska till armbågs- eller automatdispenser) 500ml 12x

2 Spirigel® complete (flaska till armbågs- eller automatdispenser) 1L 12x

3 Spirigel® complete (påse till låsbar dispenser) 800ml 6x

4 Spirigel® complete (flaska med barnsäker integrerad pump) 600ml 15x

5 Spirigel® complete (personlig flaska i fickformat) 100ml 24x

Dermados S armbågsdispenser används tillsammans med 500ml flaska - 1

Dermados L armbågsdispenser används tillsammans med 1L flaska - 1

Låsbar påsdispenser används tillsammans med 800ml påse - 1

Flaska i fickformat Armbågsdispenser

ETT BRETT SORTIMENT FÖR OLIKA BEHOV

InnEHÅLL

100g innehåller följande verksamma substans: 85g denatunerad etanol

Innehåller även de hudvårdande ingredienserna aloe vera och pantenol. Hantera desinfektionsmedel säkert. Läs alltid etiketten och produktinformationen före 

användning. Kassera endast tömda och stängda förpackningar. Produktrester: se säkerhetsdatablad.

 Låsbar påsdispenser

41 52 3

 Armbågsdispenser

Orderinformation

ECOLAB AB

BOX 164, 125 24 Älvsjö
Armbortsvägen 1, 125 24 Älvsjö 
Tel: +46 8 603 22 00  |  Fax: +46 8 603 22 38
www.se.ecolab.eu


