
Desinfektol G on päivittäiseen käyttöön soveltuva etanolipoh-
jainen käsihuuhde, joka sisältää runsaasti ihoa hoitavia aines-
osia kuten glyserolia ja betaiinia. Sen sisältämä glyseroli hoitaa
ja kosteuttaa käsien ihoa ja lisäksi se sisältää kotimaista luon-
nontuotetta betaiinia, joka vahvistaa glyserolin hoitavaa vaiku-
tusta. 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/ 2)
• EN 12791  Kirurginen käsidesinfektio (faasi 2/2)
• EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti fungisidisen ja yestisidisen
    tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/1)
• EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoitta- 
    miseksi terveydenhuollossa (faasi 2/1)
• EN 14476 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittami- 
    seksi terveydenhuollossa (faasi 2/1)     

Käyttöohje

Käytetään sellaisenaan tavanomaiseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon.
Annostele tuotetta 3-5 ml (vähintään 2 painallusta) puhtaisiin kuiviin
käsiin. Hiero käsihuuhdetta huolellisesti sormenpäihin, sormiin, kämme-
niin, kädenselkiin, sormet koukistettuna, peukaloihin ja ranteisiin. Hiero, 
kunnes kädet ovat kuivat. Kirurgisessa käsien desinfektiossa tuotteen 
vaikutusaika on 3 minuuttia. Tuotteen desinfektioaika on sen kuivumisai-
ka. Noudata sairaanhoitopiirin käsihygieniaan liittyviä ohjeistuksia.

Pakkaus ja ympäristö

Muoviset pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Muo-
vinkeräykseen muovipakkaus soveltuu huuhdeltuna, pullo ja suljin erotel-
tuina. Myös pumppu metalliosineen soveltuu muovinkeräykseen. Pakkaus-
kartonki lajitellaan kartonkikeräykseen. Pakkauksen ja valmisteen yhteen-
sopivuus on laatuvarmennettu.

Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Säilyy 5 vuotta suljettuna ja 2 vuotta avaamisen jälkeen. Säilytettävä 
pystyasennossa viileässä.

Turvallisuus

Tuote on helposti syttyvä neste, joka muodostaa helposti syttyvän höy-
ryn. Tuote ärsyttää voimakkaasti silmiä ja tulee säilyttää tiiviisti suljet-
tuna. Tuotteen läheisyydessä tupakointi on kielletty. Jos kemikaalia jou-
tuu silmiin, huuhdo silmiä huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. 
Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.

Alkuperämaa

Suomi

Koostumus

Ethanol (denat. A12t (R) 71 w-% / 77 v-%
Glycerol and derivatives
Betaine
Hydroxypropyl methylcellulose
Aqua ad 100%

pH n. 7,0

Desinfektol G 100 ml

Tuotenumero: 13241222      
Myyntierä: 16 kpl
GTIN vähittäistuote: 6414504295055
GTIN kuljetuspakkaus: 6414504664509

Desinfektol G 500 ml

Tuotenumero: 13241223      
Myyntierä: 10 kpl
GTIN vähittäistuote: 6414504259842
GTIN kuljetuspakkaus: 6414504614504

Desinfektol G 1000 ml

Tuotenumero: 13241230      
Myyntierä: 10 kpl
GTIN vähittäistuote: 6414504259859
GTIN kuljetuspakkaus: 6414504614498

Desinfektol G 5000 ml

Tuotenumero: 13241232       
Myyntierä: 3 kpl
GTIN vähittäistuote: 6414504259866
GTIN kuljetuspakkaus:

Sisältää glyserolia ja betaiinia

 EN 1500 •  EN 12791 •  EN 13624  •  EN 13727 •  EN 14476

Hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon

Kosteuttava käsihuuhde 

Desinfektol® G
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