Käsihuuhde
Hoitava käsihuuhde myös herkkäihoisille
EN 1500:2013 • EN 12791:2016 • EN 13624:2013
• EN 13727:2015 • EN 14476:2013

LV Käsihuuhde on tehokas ja turvallinen käsihuuhde päivittäiseen käyttöön. Etanolipohjainen käsihuuhde on koostumukseltaan helposti levittyvää
ja nopeasti kuivuvaa. LV Käsihuuhde sisältää ihoa
hoitavaa ja kosteuttavaa glyserolia ja se sopii erittäin hyvin herkkäihoisille, allergisille ja atoopikoille.
LV Käsihuuhde ei sisällä hajusteita tai väriaineita ja
sillä on Allergia-, iho- ja astmaliiton tunnus.

Mikrobisidinen teho

pH n. 7,0

Tuotteella on laaja teho bakteereja, viruksia sekä sieniä
vastaan. Tuote täyttää seuraavien EN-standardien vaatimukset:

Pakkaus ja ympäristö

• EN 1500:2013 Hygieeninen käsidesinfektio
(faasi 2/vaihe 2)
• EN 12791:2016 Kirurginen käsidesinfektio
(faasi 2/vaihe 2)
• EN 13624:2013 Kvantitatiivinen suspensiotesti fungisidisen ja yestisidisen tehon osoittamiseksi terveyden
huollossa (faasi 2/vaihe 1)
• EN 13727:2015 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa
(faasi 2/vaihe 1)
• EN 14476:2013 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa
(faasi 2/vaihe 1)

Käyttöohje
Käytetään sellaisenaan hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon. Pese likaiset kädet. Annostele huuhdetta
reilusti (3-5 ml) kuiviin käsiin ja hiero huuhde huolellisesti.
Käsittele myös sormien päät, kynsien alustat, sormien
välit ja peukalot. Kirurgisessa käsidesinfektiossa huuhdetta hierotaan toistuvasti niin, että kädet pysyvät kosteina 3 minuuttia. Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika. Noudata sairaanhoitopiirin käsihygieniaan
liittyviä ohjeistuksia.

Tuotenumerot, pakkauskoot, myyntierät ja EAN
26818
26815
15789586
26820
1000000368

100 ml keinukorkilla 16 kpl
500 ml pumpulla 10 kpl
600 ml pumpulla* 12 kpl
1 L dispenso
10 kpl
5 L kanisteri
3 kpl

6414504295031
6414504173667
6414505130454
6414504160391
6414505149227

		

Pakkausten muovimateriaalit ovat kierrätyskelpoisia
ja poltettavia. Pulloista tulee irrottaa korkit ja pumput
erilleen ennen kierrättämistä. Pumput, vaikka sisältävät
metallia, voidaan laittaa muovinkeräykseen sekajätteen
sijaan. Metalliosa saadaan poistettua kierrätysprosessissa. Pakkauskartonki soveltuu kierrätykseen. Pakkausten
ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu.

Säilyvyys ja kelpoisuusaika
Säilyy 2 vuotta avattuna ja 5 vuotta suljettuna. Säilytä
tiiviisti suljettuna. Säilytetään varastossa pystyasennossa.

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.

Alkuperämaa
Suomi

Koostumus
Ethanol (denat. A12t®) min 74 w-% / 80 v-%
Glycerol and derivatives
Aqua ad 100%
Hydroxypropyl methylcellulose

*ruotsinkielinen etiketti
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