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Produkter och instruktion

Dosering
10 ml Visirub blandas 
med en 500ml Sterillium 
flaska eller liknande 
handdesinfektionsprodukt.

Hållbarhet
Den färdiga lösningen är hållbar i tre månader när  
den förvaras på en torr och mörk plats.

OBS:
Spillning av koncentratet eller den färdigblandade lösningen 
kan leda till rester på känsliga ytor. Torka därför omedelbart 
av alla områden där vätskan har spillts.

Visirub får endast användas i utbildningssyfte.  
Kombinationen av Visirub-och Sterillium tillsammans anses 
inte vara kliniskt effektiv eller lämplig för handhygien.  
Tvätta och desinficera alltså händerna som vanligt efter  
användning av visirub.

Sterillium® Classic Pure 

Sterillium Classic Pure är lämplig för både 
hygienisk och kirurgisk handdesinfektion. 
Produkten 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 produkten 
lämnar på händerna, ökar den hudens 
fuktighet vid regelbunden användning.

Derma LiteCheck®

Box som erbjuder ett helt nytt och lätthanterligt sätt  
att genomföra fluorescerande tester med UV-ljus.
Ett sätt att visualisera hur väl man applicerar  
desinfektionsmedel. Om någon del av handens yta  
inte exponeras för desinfektionsmedel syns detta i  
UV-ljus tack vare att handdesinfektionen blandats  
med detektionsmedlet Visirub.

Visirub®

Visirub är ett fluorescerande koncentrat  
och används vid utbildning av handhygien

Sterillium® Med
Sterillium Med är en hudvårdande 
handdesinfektion. Tack vare den 
högeffektiva sammansättningen med 
85% (w/w) etanol tillhandahåller  
Sterillium Med full virucidal  
effekt - EN14476, (inkl. norovirus*)  
vid hygienisk handdesinfektion.  
Sterillium Med är idealisk för 
infektionsprevention året runt. 
*testad med murine norovirus (MNV)

Namn Art.nr. Förp.

Sterillium Classic pure 981 417 1x20 st

Namn Art.nr. Förp.

Sterillium Med 981 441 1x20 st

Namn Art.nr. Förp.

Derma LiteCheck 980 533 1x1 st

Namn Art.nr. Förp.

Visirub 980 529 1x20 st


