
Make Hands Matter in the Workplace

HYGIKIT
Træn dit personale til ekspertniveau i teknikker 
indenfor håndvask og overfladerengøring
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Dit redskab til bedre hygiejne
Hygikit er et enkelt og sikkert arbejdsredskab, som kan løfte 
dit personale til ekspertniveau indenfor rengøring af hænder 
og overflader.

Hygikit viser, på en praktisk og let forståelig måde, hvor rengøring 
af hænder eller overflader kan være mangelfuld. Sættet indeholder 
pulver og creme med kunstige bakterier, som fordeles på hænder eller 
overflade. Derefter rengøres hænder eller overflade, som det normalt 
gøres, og til sidst bruges UV-lampen til at vise, hvor der er stadig er 
bakterier.  

Sættet indeholder:

50 gr. Hygikit pulver 

200 ml Hygikit creme

1 Hygikit UV-lampe

1 Børste

Varenr. 4119

3 fordele ved Hygikit:

1. Praktisk, mobilt og fleksibelt

2. Nemt at bruge og let at forstå

3. Giver resultater med det samme
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Sådan bruger du Hygikit

Ved du, hvor hurtigt bakterier spreder sig?

Prøv at fordele en lille mængde Hygikit pulver på dine 
hænder, hils så på andre personer ved at trykke deres 
hånd og slut af med at lyse med Hygikit lampen.
Sådan kan du se, hvordan de kunstige bakterier er 
blevet spredt og overført til andre.

TRÆNING I HÅNDVASK
- Med Hygikit Creme

Du skal bruge: 
Ur, engangspapirservietter, sæbe, Hygikit 
creme og Hygikit UV-lampe.

Fremgangsmåde:
1. Testperson vender håndfladerne opad 

med fingrene let bøjede. Tilfør ét pump 
Hygikit creme.

2. Testperson gnider Hygikit cremen 
grundigt ind overalt på hænderne.

3. Testperson vasker hænder med sæbe. 
Tænd herefter UV-lampen og hold 
den 25 – 50 mm over testpersonens 
hænder. De steder hvor der stadig er 
kunstige ”bakterier” vil fremtræde 
som fluorescerende. Testpersonen vil 
umiddelbart kunne se vaskeeffekten.

4. Gentag trin 1 og 2 men informer 
denne gang testpersonen om at være 
omhyggelig med håndvasken og om at 
følge eventuelle håndvaskeprocedurer. 

Testpersonen vil herefter kunne se et 
væsentlig mindre antal ”bakterier” på 
hænderne.

TRÆNING I OVERFLADERENGØRING
- Med Hygikit Pulver

Du skal bruge: 
Ur, papirservietter, sæbe, Hygikit 
pulver, Hygikit UV-lampe, børste 
og færdigblandet opløsning af 
rengøringsmiddel. 

Fremgangsmåde:
1. Fordel en lille mængde pulver på den 

overflade der ønskes rengjort.
2. Testpersonen fordeler pulveret med 

en papirserviet ud over overfladen der 
ønskes rengjort.

3. Tænd UV-lampen og hold den 50 – 
75 mm fra overfladen. De kunstige 
”bakterier” vil fremtræde som 
fluorescerende.

4. Foretag en 15 sekunders rengøring af 
overfladen og stop. Tænd UV-lampen 
og se hvor mange kunstige ”bakterier” 
der er tilbage. 

5. Foretag igen en 15 sekunders 
rengøring af overflade og stop. Tænd 
UV-lampen og betragt resultatet. 
Fortsæt som anført ovenfor til der ikke 
er flere bakterier tilbage.
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5 tips til et bedre resultat
Læs følgende instruktion før brug af Hygikit for at få det optimale resultat. 

1. Lav testen i mørke omgivelser
Lav testen i mørke omgivelser for at få det bedste resultat - jo mørkere desto 
bedre. De kunstige, fluorescerende bakterier, som creme og pulver indeholder, er 
fremstillet til at lyse i mørke.  

2. Påfør creme og pulver omhyggeligt
Hygikit creme skal påføres omhyggeligt overalt på hånden. Hygikit pulver skal 
påføres med forsigtighed, da der kan komme meget ud på én gang. Det anbefales 
at bruge et lag så tyndt som støv.

3. Håndter UV-lampen korrekt
Når testen laves, bør UV-lampen håndteres af en person, der ikke deltager i testen 
af to grunde. Personer der deltager i testen kan have våde hænder og selv om 
lampen er både vandtæt og stødsikker frarådes dette. Derudover, kan personer 
der deltager i testen ved uheld komme til at påføre kunstige bakterier på lampen, 
og så bliver resultatet misvisende.

4. Brug ikke andre typer af  UV-lamper
Standard UV-lamper kan ikke bruges, da:
1. UV-lamper som anvendes på sygehuse giver et standard lys blandet med UV, 

hvilket giver et mindre fluorescerende resultat. Den specielle Hygikit lampe 
stopper det usynlige lys og giver hermed en mere lysende visuel effekt. 

2. Sygehusenes UV-lamper kan evt. udsende korte UV-stråler som kan skade øjet 
og give forbrænding – dette sker ikke med Hygikit UV-lampe.

5. Brug af Hygikit til andre tests
Hygikits anvendelse er ubegrænset. Du kan bruge Hygikit på alle vaskbare flader 
og hermed få en visuel demonstration af rengøringens standard. 
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