DESINFEKTION

Produktinformation

Deb® InstantFOAM Complete®

Meget effektiv, bredsprektret, alkoholbaseret hånddesinfektion,
der dispenseres som skum. Verdens første hånddesinfektion i
skumform, der er testet til at være fuldt virusdræbende.
ANVENDELSE
Ideel til brug i alle højrisikomiljøer i sundhedssektoren og
fødevareindustrien, hvor en meget effektiv håndhygiejne er
afgørende.

BRUGSVEJLEDNING
Påføres rene og tørre hænder.
Til almindelig håndhygiejne bruges 1-2 doser (1,5 ml), der
fordeles direkte på hele hånden i 30 sekunder
(kontakttid for vira 60 sekunder), eller indtil huden er tør.
Til hygiejnisk hånddesinfektion ifølge EN1500 standarden
anvendes 3 ml som beskrevet ovenfor.
Til kirurgisk hånddesinfektion ifølge EN12791 standarden
anvendes 3 ml, der gnides ind i hænderne efter
standardproceduren, og der påføres nyt produkt, så
hænderne er våde i 3 minutter.

Fakta

Fordele

Komplet bredspektret aktivitet

• Den effektive sammensætning er testet og konstateret at være bakteriedræbende, virusdræbende, gærdræbende og og mycobakteriedræbende.
• Dræber 99,999% af mange almindelige mikrober.

Øjeblikkelig skumvirkning – Dispenseres som
skum

• Giver brugeren fuld kontrol over produktet i hånden, da det ikke drypper eller løber
af, som en flydende alkoholhånddesinfektion kan gøre.

Indeholder ikke geleringsmiddel

• I modsætning til håndsprit gel indeholder produktet ikke geleringsmiddel, der får
hænderne til at føles klistrede, især efter gentagen brug.

Behagelig at bruge

• Skummet er yderst behagelig at bruge, hvilket gør den ideel til hyppig brug mellem
håndvask.

Indeholder blødgøringsmidler

• Indeholder blødgøringsmidler, som efterlader hænderne bløde og glatte.

Allergivenlig formulering

• Formuleringen er uden parfume og farve og har ekstremt lavt potentiale for
hudirritation. Velegnet til hyppig brug samt på følsom og sart hud.

Ikke-afsmittende på levnedsmidler

• Velegnet til brug i alle miljøer – også i omgivelser, hvor der tilberedes mad.

Intet svineri

• Produktet stopper ikke pumpen og drypper ikke på gulv eller vægge.

Intet behov for vand

• Tørrer hurtigt på hænderne uden behov for at skylle efter med vand. Ideel til brug
hvor vand ikke er tilgængelig.

Praktisk

• Tilgængelig i mange størrelser til brug i forskellige miljøer.

Kan bruges under handsker

• Produktet kan påføres hænderne før man tager latex- eller nitril handsker på.
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INGREDIENSER:

PRODUKTTESTER

ALCOHOL DENAT., AQUA, BIS-PEG 12 DIMETHICONE,
DIHYDROXYPROPYL PEG-5 LINOLEAMMONIUM CHLORIDE,
COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PEG-200
HYDROGENATED GLYCERYL PALMTATE, PEG-7 GLYCERYL
COCOATE, DL-PANTHENOL, CITRIC ACID

Dermatologisk test
Testet efter Duhring Chamber-testmetoden, hvor
påføring af rent produkt vurderes over 18 timer.
Resultaterne er valideret af en dermatolog, der
har konstateret, at produktet er hudvenligt og ikke
irritationsfremkaldende.

LOVGIVNING
Dette produkt overholder de gældende nationale regler for
Biocidholdige produkter.

Toksikologisk test
Sammensætningen er vurderet af en toksikolog og
erklæret sikker i brug.

HÅNDTERING
Undgå kontakt med øjnene. Kommer stoffet i øjnene,
skylles straks grundigt med vand (i mindst 10 minutter) og
læge kontaktes.

Afsmitnings test
Produktet er blevet sensorisk testet – Metode - Triangle
Test BS EN ISO 4120:2007. Det er dokumenteret at
produktet ikke giver afsmag til mad når det brúges som
en håndrens, der skylles af.

HOLDBARHED
Dette produkt har en holdbarhed på mere end 36 måneder
fra produktionsdato.
SIKKERHEDSDATABLADE
Tilgængelige på www.debgroup.com/dk/msds

Hypoallergen vurdering
Produktet er blevet bedømt og vurderet allergivenlig.
Testet for forenelighed med handsker
På basis af EN455-2:2009, Medicinske
engangshandsker – Del 2: Krav til og prøvning af
fysiske egenskaber, er trækstyrken blevet målt. Test
viste, at cremen ikke har nogen nedbrydende effekt på
latex og nitrilhandsker.

TILGÆNGELIGE STØRRELSER
Varenummer

Størrelse

Antal pr. karton

Dispenser

2717

47 ml flaske med pumpe

12

n/a

2718

250 ml flaske med pumpe

6

n/a

2719

400 ml flaske med pumpe

12

n/a

2720

1L patron

6

IFS1LDSSC / SAN1LDSSC

IFS1LTFSC

1,2 L patron till TouchFREE

3

IFSTF2SC
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PRODUKTTESTS

Testtype

Test standard

Testforhold

Kommentar

Bakteriedræbende

EN1500

In vivo

Produkt er bestået ved 30 sekunder (3 ml).

EN12791

In vivo

Egnet til kirurgisk hånddesinfektion - anvend 3 ml og hold
hænderne våde i 3 minutter.

EN1276

In vitro

Egnet til brug i fødevaresektor, industri, hjem og institutioner.
Udviser bakteriedræbende egenskaber på 30 sekunder under
rene forhold med 4 referencekulturer.

EN13727

In vitro

Egnet til brug inden for det medicinske område. Udviser bakteriedræbende egenskaber på 30 sekunder under rene forhold
med 4 referencekulturer.

EN1650

In vitro

Egnet til brug i fødevaresektor, industri, hjem og institutioner.
Udviser gærdræbende egenskaber mod Candida albicans ved
en kontakttid på 30 sekunder.

EN13624

In vitro

Egnet til brug inden for det medicinske område. Udviser
gærdræbende egenskaber mod Candida albicans ved en
kontakttid på 30 sekunder.

Mycobakterie
dræbende

EN14348

In vitro

Egnet til brug inden for det medicinske område. Udviser
mycobakteriedræbende egenskaber mod Mycobacterium
terrae på 30 sekunder.

Virusdræbende

EN14476

In vitro

Deaktiverer Murine Norovirus (30 sekunder), Adenovirus (30
sekunder) og Poliovirus (60 sekunder).

Svampedræbende

Virusdræbende ifølge EN14476 mod alle udviklede og ikkeudviklede vira. Dermed er produktet effektivt mod alle vira,
herunder fugleinfluenza virus H3N8 og H3N2, human rhinovirus,
HIV type 1, herpesvirus type 1, hepatitis A-virus, human
rotavirus, influenza A/svine- H1N1 og familien af riloviridae vira
(f.eks. ebolavirus).
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