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Desiol on tuotekehitetty yhteistyössä mikrobiologian, 
kemian ja sairaalahygienian asiantuntijoiden kanssa suo-
malaisen terveydenhuollon tarpeisiin. Desiol on etanoli- 
ja tensidipohjainen desinfektioaine veri- ja eritetahrojen, 
pintojen, lääketieteellisten instrumenttien ja välineiden 
puhdistukseen ja desinfektioon.  

Desiol on mikrobisidisesti tehokas ja desinfektioajaltaan nopea. Pese-
vien tensidijohdannaisten ansiosta tuote kestää orgaanista rasitusta 
ja tunkeutuu lian läpi, joten esipuhdistusta ei tarvita. Tuotteen pH on 
neutraali ja sen kaikki ainesosat ovat biologisesti hajoavia. Tuote ei 
sisällä hajusteita, väriaineita eikä klooriyhdisteitä tai kvaternäärisiä am-
moniumyhdisteitä lainkaan. Käyttövalmis Desiol on helppo käyttää ja 
se säilyttää desinfektiotehonsa pitkään avaamisenkin jälkeen.

Desiol sopii sellaisenaan kaikkien alkoholia kestävien – myös useim-
pien muovimateriaalien –  puhdistukseen ja desinfektioon kaikkialla 
terveydenhuollossa, hammashuollossa, pitkäaikaislaitoksissa ja labora-
torioissa.  

Mikrobisidinen teho

70 p-% etanolialkoholilla on hyvä teho kokkibakteereihin (myös MRSA 
ja VRE), sauvabakteereihin (myös ESBL ja muut moniresistentit gram-
negatiiviset) ja tuberkuloosibakteeriin sekä A-ryhmän  viruksiin (myös 
influenssa A ja HIV). Lisäksi se tehoaa ryhmän B (mm. hepatiitti- ja 
entero-virukset) ja ryhmän C (mm. rota- ja norovirukset) viruksiin sekä 
sieniin ja niiden itiöihin. 1 

 

Desiolin bakteeri- ja sieniteho on testattu vaikeimmissa tällä hetkellä 
olemassa olevissa testiolosuhteissa siis orgaanisen lian läsnäollessa 
lasialustalle kiinnitetyille mikrobeille. Desiol on läpäissyt euronormien 
mukaiset pintadesinfektiotestit sekä bakteereille että sienille EN 13713 ja 
EN 13697 sekä instrumenttidesinfektiotestin EN 14561. 

 

Käyttöohje

Desiolia käytetään sellaisenaan veri- ja eritetahrojen poistoon ja desin-
fektioon sekä pintojen, lääketieteellisten instrumenttien ja välineiden 
puhdistukseen ja desinfektioon. Desiol sopii pintojen nihkeä-, kostea- 
ja märkäpyyhitään sekä välineiden kemialliseen upotusdesinfektioon 
(5 min). Veri- ja eritetahrat tai tahranpohjat käsitellään Desiolilla tai De-
sioliin kostutetulla liinalla. Esipesua ja jälkihuuhtelua ei tarvita. Alkoholin 
desinfektioaika on sen kuivumisaika.  

Tuotenumerot ja pakkauskoot

13240624  500 ml muovipullo  ME 12                    6414504160285
13240632  5 l kanisteri   ME 4                      6414504180962

Säilyvyys ja  kelpoisuusaika 

Huoneenlämmössä 5 vuotta, myös avattuna. Syttyvää. Ei kuumille 
pinnoille. 

Pakkaus ja ympäristö 

Pakkaukset ovat kestävää PE-HD -muovia, joka on ympäristöystävälli-
nen, kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali. Pakkausten ja desinfek-
tioaineen yhteensopivuus on laatuvarmennettu. 

Koostumus 

Etanolia 76,9 t-%/70 p-%  
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita < 5 % 
Desinfioivana tehoaineena: N-alkyyliaminopropyyliglysiini 
Aqua ad 100 % 
pH n. 8,4 

1 Suomen Kuntaliitto 2005. Infektioiden torjunta sairaalassa, s.137, 151.
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