
S Des E

Käsihuuhde

Kuvaus tuotteesta
Soft Care Des E on alkoholipohjainen (71.58%) käsien desinfiointiaine vedetöntä ihon
desinfiointia varten. Soft Care Des E sopii käytettäväksi kaikilla alueilla, mukaan lukien
terveydenhuolto ja elintarviketeollisuus.

Ominaisuudet
•   Soft Care Des E on etanolipohjainen (68%) käsihuuhde. Etanoli on käsihuuhteen

raaka-aine, joka on erittäin tehokas resistenttejä ja transienttejä flooria, kuten
bakteerit (esim. MRSA) ja hiivat, vastaan. Se on myös tehokas vaipallisia viruksia,
kuten influenssaa, ja tiettyjä vaipattomia viruksia, kuten Norovirus ja Adenovirus,
vastaan.
•   Sisältää ihoa hoitavia ja kosteuttavia ainesosia, jotka pitävät ihon pehmeänä ja

joustavana erityisesti, kun vaaditaan toistuvaa käsien desinfiointia.
•   Hajusteettomana tuote ei vaikuta elintarvikkeiden säilyvyyteen joten se sopii hyvin

käytettäväksi myös ruuanvalmistustiloissa.
•   Dermatologisesti testattu (Lappu- ja TEWL-testit).

Edut
•   Etanolipohjainen, desinfioi tehokkaasti käsien ihoa
•   Soveltuu kirurgiseen käsien desinfektioon
•   Ei sisällä hajusteita eikä väriaineita; sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.
•   Sisältää tehokaasti ihoa kosteuttavia ainesosia, jotka ehkäisevät ihoärsytysta ja

kuivumista

Käyttöohje
Annostele 3 ml Soft Care Des E:tä puhtaisiin, kuiviin käsiin. Kasta sormenpäät geeliin.
Hiero ainetta huolellisesti sormenpäihin, kämmeniin, kynsiin, sormiväleihin ja
peukaloihin 30 sekunnin ajan, kunnes kädet ovat kuivat.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Kirkas, väritön neste
pH: 7
Suhteellinen tiheys [20°C]: 0.88
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna
(lämpötila > -5  C  ja < 40  C).
Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Mikrobiologiset tiedot
Soft Care Des E läpäisee seuraavat testit annostuksen ollessa 5 ml, vaikutusaika 15 sekuntia.
• EN 1500: Escherichia coli
• EN 14476: Murine Norovirus (puhtaat olosuhteet), Influenza A virus H1N1 (sikainfluenssa) (PBS)
• EN 1275: Candida Albicans
 
Soft Care Des E läpäisee seuraavat testit annostuksen ollessa 3 ml, vaikutusaika 30 sekuntia.
• EN 1500 and DGHM: Escherichia coli
• EN 1276: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (puhtaat olosuhteet)
• EN 13727: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa (puhtaat olosuhteet)
• EN 14476: Murine Norovirus; Bovine viral; Diarrhoe virus; Vaccinia virus elstree; Influenza A virus H3N8 - lintuinfluenssa (puhtaat
olosuhteet)
• EN 14348: Mycobacterium terrae (puhtaat olosuhteet)
• EN 13624: Candida albicans (puhtaat olosuhteet)
• EN 1650: Candida albicans (puhtaat olosuhteet)
• EN14476 (puhtaat olosuhteet, 15 sekuntia)

Soft Care Des E läpäisee EN 12791 -standardin, kirurginen käsien desinfektio.
Pidä kädet hyvin tuotteella kostutettuna 90 sekunnin ajan.
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