
    

 

                       

 

 

DES 75 

Hånddesinfeksjon 

 

DES +75 er et flytende etanolbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Alkoholinnholdet er ca. 75 vol. %. 

Den brukes i konsentrert form for effektivt å forebygge og forhindre mikrobiologisk 

smittespredning (bakterier, sopp, virus) via hendene. Tilsetning av glyserin og propylenglykol 

fungerer som mykner og forhindrer uttørking.  pH 6-9. 

 

Produktfakta 

Produktet er effektivt mot bakterier, sopp og visse typer virus.  

 

Baktericid effekt: 

EN 1500 Escherichia coli  

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa  

 Staphylococcus aureus  

 Enterococcus hirae  

 Escherichia coli  

 

Fungicid effekt 

EN 13624 Candida  

I tillegg er det testet og oppfyller effekt mot flere virus med og uten membrankappe i henhold til 

EN 14476 og oppfyller mykobaktericid/tuberkulocid effekt i henhold til EN 14338: 

EN 14476 BVDV (surrogate Hepatitis C)  

 Vaccinia  

 H1N1 (Influensavirus A)  

 Murin Noro  



    

 

EN 14348 Mycobacterium avium   

Mycobacterium terrae   

 

Ved utbrudd av omgangssyke (Calicivirus), anbefales det at desinfeksjonen innledes med svært 

omhyggelig håndvask med såpe og vann. 

Art.nr.  

17149150 Antall per kartong 24*150 ml  150 ml flaske med 

vippekork 

17149600 Antall per kartong 15* 600 ml  600 ml flaske med fast montert pumpe 

1714Dp01 Antall per kartong 12* 1 l   DP flaske (opp ned) med pumpe 

17140001 Antall per kartong 12* 1 l  1 l rund flaske med sprutkork / vippekork 

1714P001 Antall per kartong 12* 1 l  1 l rund flaske med sprutkork / 

vippekork. Pumpe i kartong 

17140005 Antall per kartong 2 * 5 l 5 l dunk med skrukork 

 

Bruksanvisning 

Gni inn to pumpetrykk av produktet (4 ml) til hendene er tørre (ca. 30 s). Ved sprut i øynene skyll 

straks med rikelig med vann. 

Husk at tomler og neglebånd er typiske områder som du glemmer å desinfisere. Huden skal være 

tørr før neste arbeidsoppgave begynner, eller ved etterfølgende bruk av hansker. Unngå sprut på 

tekstiler og gulv, da tilsatt mykner kan etterlate flekker. 

 

Håndtering av produkt og emballasje 

Oppbevaringstemperaturen skal være mellom -20 og 30 grader. 

Tom og skyllet emballasje skal sorteres som "plastemballasje". 

 

 

Innhold 

Denat. alkohol, vann, isopropylalkohol, glyserin (mykner), propylenglykol (mykner). 

 



    

 

Oppbevaring og holdbarhet 

3 års holdbarhet i uåpnet emballasje. 12 måneder etter åpning. 

 

 

            

 

 
 


