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Desinfektionsmedel som är produktutvecklats för professionellt bruk för verksamhet som kräver mycket god
handhygien. Den etanolbaserade produkten har en lätt gelkonsistens och passar för frekvent användning och för
känslig hy. EN1500, EN12791, EN14476, EN 13727, EN 13624.

Användningsområde Hygienisk och kirurgisk handdesinfektion

Produktegenskaper Erisan Desinfektionsmedel är en desinfektionssprit som känns angenäm på huden och är
dokumenterat effektiv även på känslig hy. Handspriten som förtjockats något för en lagom konsistens
har produktutvecklats speciellt för frekvent handdesinfektion. Biociden är etanol som effektivt dödar
skadliga bakterier och virus som sprids via kontakt.
Erisan Desinfektionsmedel innehåller mycket ingredienser som återfuktar och vårdar huden. Bl.a.
glycerol och glycerylkokoatderivatet återfuktar huden effektivt och skyddar dess normala fuktbalans.
Erisan Desinfektionsmedel är dermatologiskt testad och dokumenterat lämplig för både normal och
känslig hy.

Bruksanvisning Dosera en tillräcklig mängd handsprit på en torr hud som känns ren. Hygienisk desinfektion av
händerna: 3–5 ml 30 s. Kirurgisk desinfektion av händerna: Händerna hålls fuktiga under en
desinficerande massage som varar 3 minuter.  Följ sjukvårdsdistriktets anvisningar om handhygien

Sammansättning Aktiva ämen Effekt

Etanol, 73,5 vikt%,
denaturerad A12

Desinficerande verksamt ämne

Vegetabiliska oljederivat,
estrar

bl.a. PEG-7 glycerylkokoat, olja som vårdar huden och gör
den mjuk, förebygger avdunstning av fukt

Glycerin Återfuktar huden och gör den mjuk

Tetrahydroxypropyl
etylendiamin

neutraliseringsämne

Akrylater / C10-30
alkylakrylat tvärpolymer

viskositetsreglerare

pH koncentrat 8.0 neutral

Förvaring  5 år från tillverkningsdatumet.
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Användar- och
miljösäkerhet

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före
användning. Bekanta dig med säkerhetsdatabladet.

Förpackningsvolym /
Artikelnr.

Transport krt. Artikelnr. GTIN GTIN (krt)

6 x 1 l 8250 6438160082507 6438160480020

12 x 100 ml 8255 6417964082555 6417964484656

6 x 500 ml 8251 6438160082514 6438160480037

Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiiltoclean.com/se
eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.kiiltoclean.se@kiilto.com
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