
HANDDESINFEKTION



Rena händer hindrar smittspridning
En god hygien och rutinmässig användning av handsprit är mycket viktigt för att förebygga smitt-
spridning både inom och utanför vården. Kiiltos produkter för handdesinfektion är effektiva mot 
bakterier, svampar och olika typer av virus och finns både som helt flytande, gel och i servetter. 
Exempel på användningsområden är inom hälso-, sjuk- och tandvård, på veterinärkliniker, inom 
barnomsorgen eller inom livsmedelssektorn.

Handsprit är även lämpligt att ha hemma för att stoppa smittspridningen mellan familjemedlemmar 
när det är perioder med influensa, förkylning och vinterkräksjuka eller när man är på resande fot 
och inte har tillgång till tvål och vatten.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Visste du att 
handsprit är mer 

skonsamt mot 
huden än tvätt med 

tvål och vatten?



DAX Clinical Handdesinfektion 
En hygienisk, flytande handdesinfektion för daglig använd-
ning. DAX Clinical Handdesinfektion är utvecklad i nära 
samarbete med svensk sjukvård. Produkten är effektiv mot 
bakterier (EN 1500 och EN 13727), jästsvamp  (EN 13624), 
mykobakterier (EN 14348), höljeförsedda virus samt vissa 
nakna virus som t.ex. Adenovirus och Murine Norovirus.

Produkten är etanolbaserad och har en alkoholhalt på 75 
vol%. Innehåller två sorters återfuktningsmedel som hjälper 
huden att behålla fuktighetsbalansen, tränger snabbt in i 
huden och är anpassad för frekvent användning. 
Applikation: 3 ml i 30 sek.

DAX Viruguard Handdesinfektion
Etanolbaserad och innehåller 88 vol% alkohol och är speci-
ellt framtagen för att användas vid utbrott av virusrelaterade 
sjukdomar inom sjukvården. Uppfyller EN 1500, EN 13727, 
EN 13624 och produkten har även fullständig virucid effekt 
enligt EN 14476, 30 sek. (Adenovirus, Murine Norovirus och 
Poliovirus).

DAX Viruguard bör användas vid utbrott av virusrelaterade 
sjukdomar, men är med sin höga alkoholhalt inte lämplig för 
frekvent långtidsanvändning. Innehåller två olika återfukt-
ningsmedel. Applikation: 3 ml i 30 sek. 

24 x 150 ml 721-24
15 x 600 ml 722-15
8 x 700 ml BiB AD723-8

12 x 700 ml Softbag 726-12
12 x 1000 ml 724-12
12 x 1000 ml DP DP725

15 x 600 ml 482-15



DAX IPA Handdesinfektion 
DAX IPA Handdesinfektion är en hygienisk, flytande hand-
desinfektion som består av 75 vol% isopropylalkohol. 
Produkten är avsedd för desinfektion av händer och är 
effektiv mot bakterier (EN 1500, EN 13727), jästsvamp (EN 
13624) och höljeförsedda virus som t.ex Influensa virus, 
Hepatit B och C. Innehåller glycerin som återfuktar huden. 
Applikation: 4 ml i 30 sek.

24 x 150 ml 731-24
15 x 600 ml 732-15
3 x 5000 733-3

DAX Alcogel 
DAX Alcogel innehåller 85 vol% denaturerad etanol och är 
effektiv mot bakterier (EN 1500 och EN 13727), jästsvamp  
(EN 13624), höljeförsedda virus samt vissa nakna virus 
som t.ex. Murine Norovirus. Produkten innehåller återfukt-
ningsmedel som behåller händerna mjuka och återfuktade. 
Applikation: 3 ml i 30 sek.

Finns både som parfymerad och oparfymerad.

18 x 75 ml, oparf, fickdispenser 713-18
24 x 75 ml, oparf 702-24
24 x 150 ml PET, oparf 701-24
24 x 150 ml HDPE, oparf 704-24
15 x 600 ml, oparf 709-15
12 x 1000 ml DP, oparf DP465

20 x 50 ml Sweet Raspberry 711-20
20 x 50 ml Pear & Lily 710-20
8 x 250 ml Pear & Lily 712-8



Antibac Handdesinfektionsservett 
- singelpack
Singelpackad handdesinfektionsservett som är enkel att 
ta med sig. Servetten är 17 x 22 cm och är indränkt med 6 
ml etanolbaserad handdesinfektion. Vätskan i servetten är 
effektiv mot bakterier, jästsvamp, höljeförsedda virus samt 
vissa nakna virus som t.ex. Adenovirus och Murine Noro-
virus. Innehåller två sorters återfuktningsmedel. 
Applikation: 1 servett, gnid i 30 sek.

Antibac Handdesinfektionsservett 
- i canister

12 x 70 st 601550

1 x 250 st 603060
1 x 150 st 603061
30 x 20 st 603039

DAX Preop
DAX Preop är en kirurgisk handdesinfektion avsedd för 
desinfektion av händer innan operation. Produkten är 
etanolbaserad på ca 80 vol% med tillsats av n-propanol 
för förlängd effekt. Uppfyller kirurgisk standard EN 12791 
samt EN 1500. Innehåller glycerin som återfuktar huden.
Applikation: ca 9 ml, eller vad som krävs för att hålla hän-
derna fuktiga i 90 sek. 

15 x 600 ml C464

Antibac Desinfektionsservett för händer i smart canister 
innehåller 85 vol% etanolbaserad handdesinfektion. 
Servetten är 15 x 20 cm och indränkt med 5,5 ml vätska. 
Produkten är effektiv mot bakterier, jästsvamp och hölje-
försedda virus. Innehåller glycerin som återfuktar huden.
Applikation: 1 servett, gnid i 30 sek.



DAX Väggdispenser
DAX Väggdispenser för 600 ml flaskor (även kalad Siwert-
hållare). Skruvas enkelt upp på väggen med medföljande 
skruvar. Väggdispenserns arm underlättar hygienisk 
underarmsdosering. 

1 st (till 600 ml flaska) 133-1

DAX Mobila Dispenser
Kan fästas på de flesta släta underlag som t.ex. säng-
gavlar, väggar, städvagnar etc. Dispensern underlättar att 
på ett enkelt sätt flytta flaskor mellan olika ställen i ett 
rum. Väggfästet monteras på önskad plats (med skruvar 
eller dubbelhäftande tejp), sedan flyttas trådkorgen och 
flaskan mellan olika fästen. 

1 st (till 600 ml flaska) C146
1 st (till 1000 ml flaska) C147

DAX DP-dispenser
DAX DP-dispenser för 1000 ml dispensopack. Skruvas enkelt 
upp på väggen med medföljande skruvar. Väggdispenserns 
arm underlättar hygienisk underarmsdosering.

1 st (till 1000 ml DP flaska) C135



DAX Automatiska Dispenser
DAX Automatiska dispenser är en beröringsfri dispen-
ser för optimal handhygien. Lämplig inom hälso- och 
sjukvården, tandvården, barnomsorg och veterinär. 
Livslängd; 250 000 doseringar och drivs av fyra stycken 
AA-batterier (lithium).

Passar för refillförpackningar med tvål (AD460 och 
AD723-8) eller handdesinfektion.

1 st (vit) AD139
1 st (aluminium) AD140

DAX Sängdispenser
DAX Sängdispenser är en rostfri dispenser som kan hängas 
direkt på patientsängen. Passar till 600 ml flaskor.

1 st (sängdispenser 600 ml flaska) 136-1

DAX Softbagdispenser
Dispenserhållare i plast för 700 ml softbagpåsar. Finns 
både med och utan arm.

1 st (utan arm) 167-1
1 st (med arm) 168-1



KiiltoClean - välbefinnande genom renlighet 
Kiilto grundades redan 1919 och är ett finskt familjeägt företag som finns i tolv länder. 
Kiilto utvecklar, tillverkar och marknadsför kemiska industrilösningar inom fyra olika 
företagsområden: 

• Konstruktion 
• Industriellt fästmaterial & hygienlösningar 
• Professionell rengöring & hygien 
• Konsumentprodukter 

Vi strävar efter att bygga en hållbar framtid och skapa välmående genom renlighet, 
med hänsyn tagen till både människa och miljö. Vi drivs av viljan att vara miljöledare 
inom vår bransch och vi letar ständigt efter nya innovativa sätt att lösa våra kunders 
problem. Våra kärnvärden är miljöledarskap, närhet till kunden och ett engagemang 
för framtiden. 

Vi är Kiilto.

KiiltoClean, Hyllie Stationstorg 2 
215 32 Malmö, info@kiiltoclean.se



KiiltoClean, Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö, info@kiiltoclean.se

Ta 3-4 ml  
handdesinfektionsmedel och 
fördela över händerna.

Koppla ihop fingrarna och 
gnugga dem. 

Gnid in handryggarna.

Rotera fingertopparna i hand-
flatan.

Bearbeta mellan fingrarna.

Greppa tummen och 
rotera ner i tumvecket. 

Avsluta med roterande  
rörelse på underarmarna.
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www.kiiltoclean.se

Gör likadant på båda händerna. Tänk på att händerna ska vara fuktiga i minst 30 sekunder!

Så här spritar du händerna:



Tips för god handhygien 
 » Tvätta alltid händerna efter toalettbesök, före matlagning och när du 

kommer hem.

 » En fuktig hand sprider mer bakterier än en torr, så var noga med att torka 
händerna efter tvätt.

 » Använd handsprit – särskilt i förkylnings- och influensatider, som kom-
plement till vanlig handtvätt eller som ersättning när du inte har tillgång 
till tvål och vatten.

 » Håll händerna mjuka och hela t.ex. genom att använda handkräm. Ett tra-
sigt nagelband kan rymma lika många bakterier som jordens befolkning!

 » Ta av ringarna när du lagar mat, utrymmet under en ring är en utmärkt 
plats för bakterietillväxt.

 » Nys eller hosta i armvecket istället för i handen eller rakt ut i luften så 
unviker du smittspridning.

 


