
Desinfektol G on päivittäiseen käyttöön soveltuva etanoli-
pohjainen käsihuuhde, joka sisältää runsaasti ihoa hoitavia 
ainesosia , kuten glyserolia ja betaiinia. Sen sisältämä gly- 
seroli hoitaa ja kosteuttaa käsien ihoa ja lisäksi se sisältää 
kotimaista luonnontuotetta betaiinia, joka vahvistaa glyse- 
rolin hoitavaa vaikutusta. Desinfektol G ei sisällä hajusteita 
tai väriaineita ja sillä on Allergia-, iho- ja astmaliiton tunnus.

Mikrobisidinen teho

Tuotteella on tutkitusti hyvä mikrobisidinen teho ja se täyttää 
seuraavien EN-standardien vaatimukset:

• EN 1500   Hygieeninen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)
• EN 12791  Kirurginen käsidesinfektio (faasi 2/vaihe 2)

Käyttöohje

Käytetään sellaisenaan tavanomaiseen ja kirurgiseen käsidesin- 
fektioon. Annostele tuotetta 3-5 ml (vähintään 2 painallusta) puh- 
taisiin kuiviin käsiin. Hiero käsihuuhdetta huolellisesti sormen-
päihin, sormiin, kämmeniin, kädenselkiin, sormet koukistettuna, 
peukaloihin ja ranteisiin. Hiero, kunnes kädet ovat kuivat. Kirurgi-
sessa käsien desinfektiossa tuotteen vaikutusaika on 3 minuuttia. 
Tuotteen desinfektioaika on sen kuivumisaika. Noudata sairaan-
hoitopiirin käsihygieniaan liittyviä ohjeistuksia.

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

13241222     100 ml keinukorkkipullo  ME 16 kpl 6414504295055
13241223     500 ml pumppupullo       ME 10 kpl 6414504259842
13241230     1 L dispenso                         ME 10 kpl 6414504259859

Pakkaus ja ympäristö

Pakkauksista dispenso  ja pumppupullo ovat kestävää PE-HD-
muovia ja 100 ml pullo PET-muovia. Pakkausten muovimateriaalit 
ovat ympäristöystävällisiä, kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Pump- 
pupullon pumppu sisältää metallia ja hävitetään sekajätteeseen. 
Pakkausten ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu.

Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Säilyy 5 vuotta suljettuna ja 2 vuotta avaamisen jälkeen. Säilytet-
tävä pystyasennossa viileässä.

Turvallisuus

Tuote on helposti syttyvä neste, joka muodostaa helposti syttyvän 
höyryn. Tuote ärsyttää voimakkaasti silmiä ja tulee säilyttää tiiviisti 
suljettuna. Tuotteen läheisyydessä tupakointi on kielletty. Jos kemi- 
kaalia joutuu silmiin, huuhdo silmiä huolellisesti vedellä usean 
minuutin ajan. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.

Alkuperämaa

Suomi

Koostumus

Etanoli (denat. A12t®) 71 p-% / 77,5 t-% 
Glyserolia ja glyserolijohdannaisia
Betaiini 
Hydroxypropyl methylcellulose
Aqua ad 100 %

pH n. 7,0

Sisältää glyserolia ja betaiinia

 EN 1500 •  EN 12791  
Hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon

Kosteuttava käsihuuhde 
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