Soft Care™ Des E
Käsihuuhde

Kuvaus tuotteesta
Soft Care Des E on alkoholipohjainen käsihuuhde ihon desinfiointiin. Soft Care Des E
sopii käytettäväksi teveydenhuoltosektorilla, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa,
hoitolaitoksissa, kotisairaanhoidossa, lääkärien ja hammaslääkärien vastaanotoilla;
elintarvikealalla kuten elintarviketeollisuuden ja ammattikeittiöiden valmistusosastoilla;
ateriapalvelussa sekä päiväkodeissa.
Ominaisuudet
Soft Care Des E on etanolipohjainen ( >70 paino-%) 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 influenssa, ja tiettyjä vaipattomia viruksia, kuten norovirus ja adenovirus, vastaan.
Soft Care Des E - sisältää ihoa hoitavia ja kosteuttavia ainesosia, jotka pitävät ihon
pehmeänä ja joustavana erityisesti, kun vaaditaan toistuvaa käsien desinfiointia. Tuote
ei sisällä hajusteita eikä väriaineita.
Edut
• Etanolipohjainen, desinfioi tehokkaasti käsien ihoa
• Soveltuu kirurgiseen käsien desinfektioon
• Ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
• Sisältää tehokaasti ihoa kosteuttavia ainesosia, jotka ehkäisevät ihoärsytysta ja
kuivumista
Käyttöohje
Annostele 3 - 5 ml Soft Care Des E:tä puhtaisiin, kuiviin käsiin. Kasta sormenpäät
geeliin. Hiero ainetta huolellisesti kämmeniin, sormiväleihin ja peukaloihin, kunnes
kädet ovat kuivat. Desinfektio tapahtuu alkoholin haihtumisen aikana (30 s). Käsiä ei saa
kuivata.
Tekniset tiedot
Ulkonäkö 		
Suhteellinen tiheys (20 °C) 		
Viskositeetti (mPa.s; 20 °C) 		
pH-arvo 		

kirkas, väritön neste
880 g/l
1000
7

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.
Koostumus
Alcohol denat (etanol)

Etanoli (A12t)

Aqua
Glycerin
Cyclomethicone

Ihoa kosteuttava aine
Hoitava aine

Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine

pH:ta säätävä aine

Acrylates/C10 - 30 alkyl
acrylate crosspolymer

Tuotteen paksuuteen vaikuttava aine

H5

Soft Care™ Des E H5
Käsihuuhde

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Säilytys alkuperäispakkauksessa suljettuna ja suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.
(lämpötila > -5 ˚C ja < 40 ˚C). Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät
käyttöturvallisuustiedotteesta.
Hyväksynnät
Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
Tuote on dermatologisesti testattu
Mikrobiologiset tiedot
Soft Care Des E läpäisee seuraavat testit:
• EN 1500: Escheria coli
• EN 14476: Avian Influenza A H1N1 (sikainfluenssa)
• EN 1500 & DGHM: Escheria coli
• EN 1276: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
• EN 13727: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12, Pseudomonas
aeruginosa
• EN 14476: Murine Norovirus
• EN 14348: Mycobacterium terrae
• EN 13624: Candida albicans
• EN 12791: Kirurginen käsien desinfektio
Ympäristötiedot
Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä
noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai
energiahyötykäyttöön.
Pakkaustiedot
Tuotenumero
100860434
7517979
7519451
7517977

Pakkauskoko 		
50 x 100 ml 		
10 x 500 ml 		
6 x 800 ml 		
6 x 1 L 			
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Pakkausmuoto
pullo
pumppupullo
täyttöpakkaus (Line-annostelijaan)
dispensopullo

