
    

  

 

                       

 

 

DES Gel 85 

Gelbaserad handdesinfektion  

DES Gel 85 är en flytande etanolbaserad handdesinfektion av geltyp, Alkoholhalten är 85 vol%. 

Den används i koncentrerad form för att effektivt förebygga och förhindra mikrobiologisk 

smittspridning (bakterier, virus och svamp) via händer. Gelen gör att produkten är lätt att 

applicera. Tillsats av glycerin verkar som mjukgörare och förhindrar uttorkning.  pH 6-9. 

 

Produktfakta 

Produkten är effektiv mot bakterier, virus och svamp. Den är testad och uppfyller bla de skall 

krav som föreligger i SS-EN 14885:2018 för en handdesinfektion inom ett medicinskt 

verksamhetsområde. 

Virucidal effekt: 

 

EN 14476 Vaccinia 

 Murint Norovirus 

 

Effektiv mot höljeförsedda virus såsom Corona virus och SARS-CoV-2. 

 

Bactericidal effekt: 

EN 1500 Escherichia coli  

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa  

 Staphylococcus aureus  

 Enterococcus hirae  

 Escherichia coli  

 

Yeasticidal effekt: 

EN 13624 Candida albicans 

 



    

  

 

Dessutom är Des 85 gel även testad och uppfyller mycobacterial/tuberculoidal effekt: 

EN 14348 Mycobacterium terrae 

 

EN 1276  Staphylococcus aureus,  

Enterococcus hirae  

Escherichia coli  

Pseudomonas aeruginosa  

 

EN 1650 Candida albicans  

Aspergillus niger 

 

Art.nr 

Art.nr 17159600 Antal per kartong 15* 600ml flaska med pump 

Art.nr 17159150 Antal per kartong 24* 600ml flaska med disktopkapsyl 

Art.nr 1715DP01 Antal per kartong 12* 1L DP flaska (upp och nervänd) med DP-pump 

Art.nr 17150001 Antal per kartong 12*1L flaska med kapsyl 

Art.nr 1715P001               Antal per kartong 12*1L flaska med kapsyl, pump i kartong 

Art.nr 17150005               Antal per kartong 2* 5L dunk med kapsyl                

 

Bruksanvisning 

Massera in två pumptryck av produkten (4 ml) tills händerna är torra (ca 30 s). Vid stänk i ögonen 

skölj omedelbart med mycket vatten. 

Tänk på att tummar, och nagelband är typiska områden som man missar att desinficera. Huden 

ska vara torr innan nästa arbetsmoment påbörjas, eller vid efterföljande användning av 

handskar. 

Undvik att få stänk på textilier och golv då mjukgöraren kan efterlämna fläckar. 

 

Hantering av produkt 

Förvaringstemperatur bör ligga mellan -20 och 30 grader. 

Tomma och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast". 

 

Innehåll 

Alcohol Denat, Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin (mjukgörare), förtjockare. 



    

  

 

 

Lagring och hållbarhet 

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande. 

 

 

 

 

 

 


