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STERISOL SWEDEN 
Käsiendesinfektioaine Etanoli 

Ominaisuudet 

 

Tuote on alkoholipohjainen. Teho perustuu etanoliin ja 

denaturointiaineina on isopropanolia ja t-Butanolia.  Tuote on 

kosteuttava ja erittäinen ihoystävällinen tuottteeseen 

lisätyn glyseriinin ansiosta. 

Käyttökohteet 

Hygieeninen käsiendesinfektio 

Tuote soveltuu terveydenhuoltoon, elintarviketeollisuuteen, päiväkoteihin ja muihin tiloihin missä 

saippualla pesu ei ole riittävää tai mahdollista. 

 

Kirurginen käsiendesinfektio 

Kirurgiseen käsiendesinfektioon tuotetta tulisi käyttää noudattaen kansainvälisiä tai paikallisia 

ohjeita. Katso käyttöohjeet.  
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Teho Luokitus 

• Nopea ja tehokas 

• Laaja-alainen teho bakteereihin (10 kertaa 

tehokkaampi kuin pesu vedellä ja saippualla) 

• Hyvä teho viruksia vastaan  

• Hyvä teho tbc:a vastaan 

• Tehoaa sieniin  

• Ei tehoa itiöihin 

Käsihuuhde hygieeniseen 

käsiendesinfektioon on luokiteltu 

biosidivalmisteeksi  asetuksen (EU) 

N: o 528/2012 - PT1 mukaan. 

Testit 
 

Tuote täyttää:   

• EN 1500 - hygienic hand disinfection 

• EN 12791 - for surgical hand disinfection 

• EN 13727 - Bactericidal efficacy 

• EN 13624 - Yeasticidal efficacy 

 EN 14476:2013 – prA2:2016 against MVA 

 

Raaka-aineet 

Tehoaineet: Etanol (70 % w/w), Propan-2-ol (10 % w/w).  

Muut raaka-aineet:   Aqua, Glycerin (kosteuttava), t-Butyl Alcohol (denaturointiaine), 
Carbomer (paksuntamisaine), Aminomethyl Propanol (paksuntamisaine). 

 
Sisältää alkoholia: 80 % w/w, 85 % v/v  
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Pakkaus Tuotenumero Ltk Ltk lavas. 
Pakk. 

Lavassa 
EAN-koodi 

Pakk.mater. 

paino/litra 

tuotetta 

500 ml 4155SV-FI-ET 12 70 840 7392173001148 130 gram 

120 ml 4110 24 98 2352 7392173001124 240 gram 

50 ml 4115SV-FI 28 216 6048 7392173001117 284 gram 

Syttyvä neste. Luokka 3. Rajoitettu määrä. HS 38089490  

Käyttöohjeet 

Hygieeninen käsiendesinfektio 
Käsien täytyy aina olla täysin kuivat ennen käsiendesinfektioaineen laittamista. Muodosta käteen 
"kuppi" ja ota vähintään 3ml Sterisol käsiendesinfektioainetta (2 painallusta). Levitä ainetta 
huolellisesti kaikkialle käsiin. Aloita sormenpäistä ja jatka sormiin ja peukaloihin. Hiero myös 
ranteisiin ja tarvittaessa kyynärvarsiin. Jatka hieromista kunnes aine on haihtunut ja iho tuntuu 
jälleen kuivalta. Toista toimenpide. 
 
Kirurginen käsiendesinfektio 
1. Ennen Sterisol käsiendesinfektioaineen laittamista, esipese kädet ja kyynärvarret Sterisolin 

nestesaippualla. Kuivaa kädet ja kyynärvarret huolellisesti käyttäen kertakäyttöistä 
käsipyyhepaperia. 

2. Varmista että hierot käsiin desinfektioainetta vähintään 2*30 sekuntia hygienisessä 
käsiendesinfektiossa ja vähintään 3 minuuttia kirurgisessa käsiendesinfektiossa. 
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3. On olemassa monia tapoja valmistaa kädet, kynnet ja kyynärvarret ennen kirurgisiin 
toimenpiteisiin ryhtymistä. Tämä ohje on vain yksi esimerkki suosituksista. Kirurgisessa 
käsiendesinfektiossa tulee seurata paikallista ohjeistusta. 

 
Leikkauskäsineiden rikkoutuminen toimenpiteen aikana: 
Jos leikkauskäsineet rikkoutuvat toimenpiteen aikana tulee ne poistaa. Kädet voivat helposti olla  
kontaminoituneet. Käytä Sterisolin käsiendesinfektioainetta kuten yllä ohjeistettiin. 

 

 

Tärkeää! 

1. Poista näkyvä lika ja kuivaa kädet ennen 
Sterisolin käsiendesinfektioaineen 
lisäämistä.  

2. Varmista että hierot käsiin 
desinfektioainetta vähintään 2*30 
sekuntia hygienisessä 
käsiendesinfektiossa ja vähintään 3 
minuuttia kirurgisessa 
käsiendesinfektiossa. 

3. On olemassa monia tapoja valmistaa 
kädet, kynnet ja kyynärvarret ennen 
kirurgisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. 
Tämä ohje on vain yksi esimerkki 
suosituksista. Kirurgisessa 
käsiendesinfektiossa tulee seurata 
paikallista ohjeistusta. 

 
 

 


