
Sterillium® classic pure
Färg- och parfymfri variant av den klassiska Sterillium® 

men med samma beprövade, hudvårdande egenskaper.
Särskilt lämplig för känslig hud.

www.hartmann.se

  



Applicering
Sterillium classic pure är lämplig för både hygienisk 
och kirurgisk handdesinfektion. Sterillium classic 
pure är fri från färgämnen och parfym vilket gör den 
särskilt lämplig för personer med känslig hud.
Sterillium classic pure ger en utmärkt, omedelbar 
och pålitlig antimikrobiell verkan upp till sex timmar. 
Förutom den sköna känslan som Sterillium classic 
pure lämnar på händerna, ökar den hudens fuktighet 
vid regelbunden användning1).

1) Reece, B. RCTS (2014): Evaluating the Effect of a      
   Hand Sanitizer Using an Exaggerated Handwash Method

Användningsområden
För hygienisk och kirurgisk handdesinfektion inom:
• Sjukhusavdelningar som t.ex. kirurgi-,    
   intensivvårds- och infektionsavdelningar
• Behandlingsrum och hemsjukvård
• Ambulanser
• Laboratorier
• Inom all typ av vård
• Äldrevård, sjukhem
• Hemdialys

Bruksanvisning
Handhavande och dosering av Sterillium classic  
pure beror på användningsområde. 

       
       
       
       
       
       
 

      

Hygienisk handdesinfektion
Tillsätt tillräcklig mängd (ca 3 ml) 
av Sterillium classic pure till kupad hand             
så att båda händerna kan bli ordentligt 
blöta. Gnid noggrant in under 30 sekunder. 
Var särskilt noggrann med fingertoppar, 
tummar och handflator. Båda händerna 
skall täckas och vara fuktiga under 
desinfektionen.

Kirurgisk handdesinfektion
Gnid in händerna och underarmarna, 
upp till armbågen noggrant med ca 4-6 ml 
Sterillium classic pure. Var särskilt noggrann 
med fingertoppar, tummar och handflator. 
Händer och underarmar skall vara 
kontinuerligt våta under 1,5 minut.

Hantera och använd desinfektionsmedel 
på ett säkert sätt. Läs alltid etikett och 
produktinformation innan användning.

       

The skin’s health is the basis for effective hand hygiene. A randomised 
study investigated the effect of the alcohol-based hand disinfectant on 
the skin. The tests were carried out under practical conditions.

The regular use of Sterillium classic pure causes the skin hydration to increase by approx. 30%. 
Over the study period, the skin hydration of the untreated hand decreased.

Sterillium classic pure was applied for a total of 300 times: over a  
period of 10 days, 30 times a day and along the lines of hygienic hand 
disinfection, 3 ml of the disinfectant were applied to the hand of the test 
subjects for 30 seconds. The second hand was not treated and served 
as control. The skin condition was assessed on several days during the 
treatment and at the end of the study. For example, a corneometer was 
used to determine the skin hydration.

At every measuring time, the skin hydration of the hand treated with 
Sterillium classic pure was significantly higher than both the baselineval-
ue and the skin hydration of the control hand. The skin hydration of the 
untreated hand, however, even decreased. The product was described as 
particularly skin friendly.

Conclusion: The repeated use os Sterillium 
classic pure increases the skin hydration.

Source: RCTS’ Study No. 3295.
Evaluating the effect of a hand sanitizer using an  
exaggerated handwash method.

Sterillium ® classic pure increases skin hydration

Research for infection prevention. www.bode-science-center.de
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Mikrobiologi
• Baktericidal
• Jästicidal
• Tuberkulocidal
• Mykobactericidal
• Virucidal mot kapslade virus (inkl. HBV, 
   HIV, HCV)
• Adenovirus

Innehåll
Aktiva ingredienser i 100g:
Propan-2-ol 45.0 g, propan-1-ol 30.0 g, 
mecetronium etilsulfate 0.2 g.
Övriga ingredienser: Glycerol 85%, 
tetradecan-1-ol, renat vatten.

Kompabilitet med undersökningshandskar
Studier i enlighet med standard EN 455-1 och ASTM 
D5151 visar att användning av Sterillium classic pure 
innan påtagning av undersökningshandskar inte ökar 
risken för perforering av handskar gjorda av nitril, 
latex eller vinyl.

     

Relaterade produkter
• Sterillium: 
Klassikern inom alkoholbaserad handdesinfektion.
Innehåller det väl beprövade Sterillium skincare 
complex. En favorit i över 50 år på grund av dess 
pålitliga mikrobiologiska effekt och hudvänlighet. 
Lämplig för känsliga händer. 

• Sterillium med: 
Etanolbaserad handdesinfektion med full virucidal 
effekt (inkl. MNV) inom hygienisk handdesinfektion. 
Innehåller det väl beprövade Sterillium skincare 
complex. Fri från färgämnen och parfym.

     

Provern efficacy Exposure time

Active according to 
EN Phase 2 / Step 2
(practical testing)

Hygienic hand disinfection (EN 1500) 30 sec

Surgical hand disinfection (EN 12791) 1.5 min

Bacteria and fungi

Tested in accordance with 
EN Phase 2 / Step 1 
(suspension tests)

Bactericidal (EN 13727) 15 sec

Yeasticidal (EN 13624) 15 sec

Tuberculocidal (EN 14348) 30 sec

Mycobactericidal (EN 14348) 30 sec

Viruses

Active against viruses 
accordning to 
EN Phase 2 / Step 1 
(suspension tests)

Virucidal activity against 
enveloped viruses (EN 14476)

15 sec

Tested for activity against 
non-enveloped viruses

Adenovirus (EN 14476) 1 min



Sortiment Art.nr. Avd.frp TFP

Sterillium® classic pure 100 ml 980361 1 st 45 st

Sterillium® classic pure 500 ml 980362 1 st 20 st

Sterillium® classic pure 1000 ml 981223 1 st 10 st

Sterillium® classic pure 500 ml med pump 981417 1 st 20 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se  
www.hartmann.info

Fördelar:
• Omfattande effekt på bakterier, 
   jäst och kapslade virus
• Mycket hudvänlig med återfettande verkan
• Ökar hudens fuktighet vid regelbunden användning 
• Har en snabb och pålitlig effekt
• Fri från färgämnen och parfym
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