Derma LiteCheck Box
ja Visirub fluoresoiva
testiliuos

Derma LiteCheck Box

Visirub®

Ominaisuudet
• Tarjoaa helpon tavan tehdä fluoresoivia testejä UV-valon avulla
• Käyttökuntoon saattaminen on nopeaa ja yksinkertaista
• Tilaa säästävä koko
• Helppo kuljettaa mukana

Käsihuuhteeseen sekoitettava Visirub® on kontrolliaine, joka näkyy
UV-valossa (Derma LiteCheck Box). Fluoresoivan Visirub-testiliuoksen ja erityisen UV-valon yhdistelmä tarjoaa tehokkaan harjoittelumenetelmän, jota hyödynnetään käsihygieniakoulutuksessa ja
-testaamisessa.

Osat
• Nopeasti auki taitettava pakkaus, jossa heti käyttövalmis
UV-valolaatikko
• Kolminapainen pistoke
• Kaksi UV-lamppua (Philips 8 W)
• Virtajohto (1,8 m)
Tekniset tiedot
• paino noin 2,1 kg		
• korkeus 32 cm
• syvyys 7,7 cm
• leveys 32 cm
Derma LiteCheck Service Box
• paino noin 400 g
• korkeus 4 cm
• syvyys 23,5 cm
• leveys 17 cm
• Sisältö: - 2 kpl Visirub (fluoresoiva testiliuos)
- Visirub & Derma LiteCheck kansio
- Ohje
- Visirub-tarrat käsihuuhdepulloihin
Materiaali
• Lujatekoista synteettistä materiaalia, joka on helppo puhdistaa
ja pestä.
Takuu
Laitteella on 12 kk takuu (ei koske lamppuja).
Tuotenumero: 15728229
Myyntierä: 1 kpl

		

Tämän menetelmän avulla voidaan harjoitella käsidesinfektion
oikeaoppista suorittamista. Käsien desinfektion hallitsemisen
lisäksi tietoisuus hygieniasta kasvaa, sitoutuminen aseptiikan noudattamiseen lisääntyy ja opitaan tunnistamaan käsien desinfektion
ongelmakohdat. Laitteen UV-valo paljastaa käsistä kohdat, joihin
desinfiointiaine ei ole kunnolla levittynyt.

Käyttöohje
Sekoita Visirub 10 ml tuubi avaamattomaan 500 ml:n pumppupulloon käsihuuhdetta. Ravista/kääntele pulloa kevyesti. Tyhjennä
pumppu pumppamalla 3-5 painallusta hukkaan. Kiinnitä käsihuuhdepulloon Visirub-etiketti.
Hiero Visirub-käsihuuhdetta kuiviin käsiin, kunnes kädet kuivuvat.
Laita kädet sormet auki levitettyinä UV-valolaatikkoon valon alle.
UV-valossa Visirubin fluoresoivien markkereiden ansiosta desinfioituneet kohdat käsissä näkyvät hohtavan valkoisena ja riittämättömästi desinfioituneet/kokonaan ilman käsihuuhdetta jääneet
alueet näkyvät tummina/ruskeina kohtina iholla. Pese kädet huolellisesti testaamisen jälkeen.
Suojaa pinnat Visirub-roiskeilta. Pyyhi tahriintuneet pinnat heti
kostealla liinalla.

Säilytys
Valolta suojattuna, huoneenlämmössä, tiiviisti suljettuna.
Turvallisuus
Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos
kemikaalia joutuu silmiin, huuhdottava huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. suojattava lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä ja
avotulelta. Tupakointi kielletty välittömässä läheisyydessä. Lisätietoja turvallisuudesta löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.
Tuotenumero: 975820
pakkauskoko ja myyntierä: 10 ml (pakkaus sisältää käsihuuhdepulloihin liimattavat tarrat)
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