
EN 1500 • EN 12791 • EN 13624  • EN 13727 • EN 14476:2013

LV Käsihuuhde on tehokas ja turvallinen käsihuuhde päivittäiseen 
käyttöön. Etanolipohjainen käsihuuhde on koostumukseltaan 
helposti levittyvää ja nopeasti kuivuvaa. LV Käsihuuhde sisältää 
ihoa hoitavaa ja kosteuttavaa glyserolia ja se sopii erittäin hyvin 
herkkäihoisille, allergisille ja atoopikoille. LV Käsihuuhde ei sisällä 
hajusteita tai väriaineita ja sillä on Allergia- ja Astmaliiton tunnus.

Mikrobisidinen teho

Tuotteella on laaja teho eri mikrobeja vastaan. Se tuhoaa kaikki  
virukset enintään 1 minuutissa (noro  ja adeno 15 s, polio 60 s).  
Tuote täyttää seuraavien EN-standardien vaatimukset:

• EN 1500 Hygieenisen käsien desinfektion testi
• EN 12791 Kirurgisen käsien desinfektion testi 
• EN 13624 Fungisidinen teho 
•   EN 13727 Bakterisidinen teho 
• EN 14476:2013 Virusidinen teho
       

Käyttöohje

Käytetään sellaisenaan hygieeniseen ja kirurgiseen käsidesinfektioon. 
Pese likaiset kädet. Annostele huuhdetta reilusti (3-5 ml) kuiviin käsiin 
ja hiero huuhde huolellisesti. Käsittele myös sormien päät, kynsien 
alustat, sormien välit ja peukalot. Kirurgisessa käsidesinfektiossa 
huuhdetta hierotaan toistuvasti niin, että kädet pysyvät kosteina  
3 minuuttia. Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika.

Tuotenumerot, pakkauskoot, myyntierät  ja EAN

26818      100 ml keinukorkkipullo     ME 16 kpl      6414504295031
26815      500 ml pumppupullo           ME 10 kpl     6414504173667
26820      1 L dispenso                            ME 10 kpl      6414504160391

pH n. 7,0

Annostelulaitteet

Pakkaukset sopivat yleisimpiin markkinoilla oleviin annostelijoihin. 
Bernerin valikoimassa olevat annostelijat: 
 
15700002 Sensomatic automaattiannostelija, double dose 
43900400 Dispensoteline, 14 cm varsi       
717202 Dispensoteline, 5,5 cm varsi     
717203 Dispensoteline, 5,5 cm varsi, lukittava
717251 Tippa-alusta dispensotelineeseen       

Pakkaus ja ympäristö

Pakkauksista dispenso ja pumppupullo ovat kestävää PE-HD-muovia 
ja 100 ml pullo PET-muovia, jotka ovat ympäristöystävällisiä, kierrä- 
tyskelpoisia ja poltettavia materiaaleja. Pumppupullon pumppu sisäl- 
tää metallia ja hävitetään sekajätteeseen. Pakkauskartonki soveltuu 
kierrätykseen. Pakkausten ja valmisteen yhteensopivuus on laatu-
varmennettu.

Säilyvyys ja  kelpoisuusaika 

Säilyy 2 vuotta avattuna ja 5 vuotta suljettuna. Helposti syttyvä neste 
ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avo-
tulelta ja kuumilta pinnoilta. Säilytä tiiviisti suljettuna. Jos ainetta joutuu 
silmiin, huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Säilytetään 
varastossa pystyasennossa.

Alkuperämaa

Suomi

Koostumus 

Etanoli (denat. A12t®) min. 74,0 p-% / 80,4 t-% 
Glyserolia ja glyserolijohdannaisia
Aqua ad 100 % 
Hydroxypropyl methylcellulose

Käsihuuhde
Hoitava käsihuuhde myös herkkäihoisille 

20170330

Berner Pro 
Sahaajankatu 24, 00880 Helsinki, puh. 020 690 761, pro@berner.fi, www.berner.fi/pro


