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PROFESSIONAL HAND HYGIENE SYSTEM
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Epicare Des
HÅNDDESINFEKSJON UTEN FARGE
OG PARFYME
Epicare Des er egnet for daglig desinfeksjon av hender.
Produktet inneholder alkohol av høy kvalitet og er uten farge og parfyme. Epicare Des
har gunstige hudvennlige egenskaper siden den ikke inneholder irriterende eller
allergifremkallende ingredienser. Epicare Des skal påføres etter håndvask med såpe 
som for eksempel Epicare 1 eller Epicare 2. 
Produktet er bakteriedrepende iht. EN 1500 – 3ml/20 sek., gjærdrepende iht. DGHM, 
effektivt mot Rotavirus (3 ml/15 sek.), Adenovirus (3 ml/60 sek.) og  Murine Norovirus 
(3 ml/120 sek.).
Bruksområde: Til hudvennlig  hånddesinfeksjon på kjøkken og innen matproduksjon etc. 

n Ytelse - Hurtig, bredspektret desinfiserende funksjon forbedrer matsikkerheten og
øker sikkerheten for personalet som håndterer næringsmidler.

n Effektivitet - Kontrollert dosering gjennom Ecolab-dispenser, kun 3ml er nødvendig.

n Sikkerhet - Hindrer krysskontaminering. 

BRUKSANVISNING

TIL BRUK I ECOLAB-DISPENSER
1  Sjekk hygieneplan og produktetikett
    for detaljert brukerinformasjon.
2 Bruk egnede verneklær ved håndtering

av produktet.
3 Påfør 3 ml Epicare Des på tørre hender. 
4 Gni håndflatene sammen. 
5 Gni oversiden av høyre hånd med 

venstre håndflate, og omvendt.
6	 Spre fingrenene og gni hendene sammen

for å fukte området mellom fingrene. 
7 Knytt hendene sammen og gni
baksiden av fingrene mot håndbaken.

8	Grip tak i høyre tommel og gni frem og 
tilbake. Gjenta prosedyren på venstre
tommel.

9	Bruk fingertuppene til å massere	
begge håndflatene med en sirkulær
bevegelse.

10 Advarsel: Hold hendene fuktet med
Epicare Des under hele kontakttiden 
som er minimum 30 sekunder iht.
standard håndprosedyre EN 1500).

SPESIELL INFORMASJON
Kun til profesjonell bruk!
Må ikke blandes med andre produkter. 
Kun tomme og lukkede forpakninger kan 
kastes. Når det gjelder produktrester 
henviser vi til sikkerhetsdatablad.
Aktive ingredienser: 100 g væske 
inneholder 70,0 g 1-propanol. 

SIKKERHET
Bruk desinfeksjonsmidler på en sikker 
måte. Les alltid produktetikett og 
produktinformasjonen før bruk.
Bruk ikke hånddesinfeksjonsmiddel på 
våte hender. Påføring på tørre hender 
kan forhindre mulighet for hudirritasjon. 
For ytterligere informasjon og sikkerhets-
instruksjoner, se produktetikett og 
sikkerhetsdatablad.

OPPBEVARING
Oppbevares i lukket originalemballasje i
temperaturer mellom 0 °C og 25 °C.

FORPAKNING
6 x 500 ml
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