
DAX Preop
DAX Preop 80 används främst vid operationsavdelningar för kirurgisk handdesinfektion och 

vid specialavdelningar där sjukdomsalstrande mikroorganismer skall avdödas. Effektiv mot 

bakterier, svamp och olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C.

Produktnamn Art.nr Antal st/krt Antal krt/pall EAN kod
DAX Preop, 600 ml C464 15 48 7331964004647

Fördelar med DAX Preop 
• Verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning 

• Uppfyller bland annat EN12791, EN 1500 och har dokumenterad effekt på bakterier 
som Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus och 
Entereoccocus hirae 

• Dokumenterad effekt på höljeförsedda virus som Hepatit B, Hepatit C, HIV och 
andra virusfamiljer som tillhär orthomyxoviridae vilket inkluderar samtliga human 
och djur influensavirus som H5N1 och H1N1. 

• Dokumenterad effekt på mycobakterier som Mycobacterium terrae och vissa nakna 
virus som Rota virus och Murine Norovirus 
 
 

Gör så här:
• Tvätta händer och underarmar med en mild tvål och vatten i minst 1 minut. 

• Torka händer, underarmar och armbågar noggrant med torkpapper. Huden skall 
vara torr innan handdesinfektionen påbörjas. 

• Tag rikligt av DAX Preop 80, minst 4,5 ml, och massera in i händer, på handleder, 
underarmar och till slut armbågarna under 45 sekunder. 

• Tag ytterligare minst 4,5 ml DAX Preop 80, och massera in i händer, på handleder 
och underarmar under 45 sekunder.  

• För att uppnå optimalt resultat skall huden hållas fuktig under hela 
desinfektionsfasen. 

• Låt händer och underarmar lufttorka 

• OBS! Tag ej på operationshandskarna förrän huden är helt torr. 
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Innehåll 

• pH-värde 5,5-7,5 

Typ av formulering 
• Vätska 

Förpackningsmaterial  
• Högdensitetspolyeten (HDPE) 

Mikrobiologisk information
EN 12791 Applikation  9 ml 

Transient hudflora 1,5 min
Bactericidal effekt
EN 1500 Applikation 3 ml

Escherichia coli 30 sek
EN 13727 Pseudomonas aeruginosa 30 sek

Staphylococcus aureus 30 sek
Enterococcus hirae 30 sek
Escherichia coli 30 sek

Yeasticidal effekt
EN 13624 Candida albicans 30 sek

Mycobactericidal effekt

EN 14348 Mycobacterium terrae 30 sek

Virucidal effekt

EN 14476 Murine Norovirus 15 sek
Human Rotavirus 15 sek 
Adeno virus 30 sek

DVBV/RKI* Bovine viral diarrhea(BVDV) 15 sek (surrogate of HCV) 
Vaccinia virus 15 sek

*Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVBV) och Robert Koch-Institute (RKI).


