
    

 

                       
 

 

DES Gel 85 

Hygienisk handdesinfektion 
Användningsområde 

DES Gel 85 är en flytande etanolbaserad handdesinfektion av geltyp med återfuktare, som 

används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Exempel på 

verksamhetsområden där produkten lämpar sig är humanvård, barnomsorg och motsvarande 

områden där kravet på handhygien är mycket viktigt. 

 

Produktfakta 

DES Gel 85 är en etanolbaserad handdesinfektion (ca 75 etanol & 10% IPA) av  

geltyp med återfuktare som används koncentrerat på händerna. Produkten är effektiv mot 

bakterier, svamp och vissa virustyper. God effekt mot höljesförsedda virus men begränsad effekt 

mot nakna virus. Saknar effekt mot sporer (Cl.difficile). Undvik statisk elektricitet och tillse att 

händerna är torra innan nästa arbetsmoment påbörjas. Vid stänk i ögonen skölj med mycket 

vatten. Undvik att få stänk på textilier och golv. Kan ge fläckar. Eventuella fläckar på textilier kan 

tas bort om dessa förbehandlas med ättiksyra (hushållsättika). Produkten uppfyller den 

europeiska normen för desinfektionsmedel EN1500:2013, EN13727, EN13624, och vissa typer av 

virus (höljesförsedda) som t ex Infuensavirus (H1N1, H5N1), Vacciniavirus, Herpes Simplex, HIV, 

Hepatit B & C, Bovine Viral Diarrhoea Virus. Vid utbrott av kräksjuka (Calici), rekommenderas att 

desinfektionen föregås av mycket noggrann handtvätt med tvål och vatten. 

Art.nr 

Art.nr 17159600 Antal per kartong 15* 600ml flaska med pump 

Art.nr 17159150 Antal per kartong 24* 600ml flaska med disktopkapsyl 



    

 

Art.nr 1715DP01 Antal per kartong 12* 1L DP flaska (upp och nervänd) med DP-pump 

Art.nr 17150001 Antal per kartong 12*1L flaska med kapsyl 

Art.nr 1715P001               Antal per kartong 12*1L flaska med kapsyl, pump i kartong 

Art.nr 17150005               Antal per kartong 2* 5L dunk med kapsyl                

 

 

Bruksanvisning 

Hygienisk desinfektion: Massera in två pumptryck av produkten tills händerna är torra. Minimum 

30s. 

Tänk på att tummar, och nagelband är typiska områden som man missar att desinficera. Huden 

ska vara torr innan nästa arbetsmoment påbörjas, eller vid efterföljande användning av 

handskar. 

 

Dosering 

Hygienisk desinfektion: Används koncentrerad. Applicera 4ml = 2 pumptryck – på torra och rena 

händer.  

 

Innehåll 

Alcohol Denat, Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin (återfuktare), förtjockare. 

 

Lagring och hållbarhet 

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande. 

 

Miljö 

Tomma och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast". 

Ej helt tomma emballage sorteras som "farligt avfall", tömningsgraden är 91% för 600 ml 

pumpflaskan. 

 

 

 

 



    

 

 


