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Hånd- og overflatedesinfeksjon 
Etanolbasert desinfeksjonsserie med alkoholprosent på 85%.  

Etanol har rask baktericid effekt på vegetative bakterier, mykobakterier, sopp og inaktiverer virus (f.eks. 

Influensavirus, adenovirus, rotavirus). I motsetning til andre desinfeksjonsmidler virker alkoholer raskt, 

har lite lukt og etterlater ingen rester. Virketiden er kortvarig fra noen sekunder til noen minutter på grunn 

av fordamping. Produktformuleringene er basert på anbefalinger fra verdens helseorganisasjon og 

folkehelseinstituttet.  

Produkter  

▪ Pureclean Sanitizer er et 

hånddesinfeksjonsprodukt i 

flytende form. Produktet 

inneholder glyserin for å beholde 

hudens naturlige 

fuktighetsbalanse. 

▪ Pureclean Sanitizer GEL er et 

hånddesinfeksjonsprodukt i gel 

form. Produktet inneholder glyserin 

for å beholde hudens naturlige 

fuktighetsbalanse. 

▪ Pureclean Surface er et 

overflatedesinfeksjonsprodukt i 

flytende form. 

Bruksområde  

▪ Pureclean Sanitizer og Pureclean Sanitizer GEL brukes til desinfeksjon av hender.   

▪ Pureclean Surface brukes til desinfeksjon av flater og gjenstander som er synlig rene. 

Produktet er relativt stabilt og er kompatible med de fleste materialer, selv om noen materialer 

av plast og gummi kan ta skade ved gjentatt bruk. 

Bruksanvisning og dosering 

Hånddesinfeksjon: Påfør 3ml hånddesinfeksjon på tørr og ren hud. Fordel på alle overflater på begge 

hender og la huden lufttørke i 30 sekunder.  

Overflatedesinfeksjon: Påfør på overflate og la det virke i ett minutt. Vask med klut hvis nødvendig. Er 

det urenheter på overflaten må disse tørkes bort med papiret/klut for å oppnå optimal effekt av 

desinfeksjonsmidlet.  

Forpakning 

Leveres i 500mL flaske, 1L flaske, 5L kanne, 25L kanne, 200L fat. 1000L IBC Kontainer.  

Godkjenninger  

✓ Produktregistrert hos Miljødirektoratet  

✓ Godkjenning av denaturering av teknisk etanol og denatureringsmidler 

✓ Teknisk etanol som oppfyller kravene gitt i biocidforskriften artikkel 95.  

✓ Produktene våre er godkjent som teknisk desinfeksjonsmiddel til helsesektoren. Kjemiske 

desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie som inneholder etanol er virkestoff er 

godkjent – liste 6.- mai 2020 legemiddelverket. 

 


