Produktöversikt handdesinfektion, tvål och handcreme
De produkter som inte har Sesamnummer beställs på Beställningsservice, övriga i E-builder.
För att skydda händerna mot hudirritationer mm:


Använd tvål och vatten bara när det behövs t ex vid synlig smuts.

 Händerna ska vara torra då man applicerar handsprit.
Gnid in handspriten tills huden är torr, 30 sekunder.

 Använd handcreme ofta framför allt under den kalla årstiden.
Produktnamn

Sesamnummer

LIV Handdesinfektion 75
600 ml
150ml

16695

Etanol

14555

Etanol

Lahega
LIV Handdesinfektion 75
150 ml

HuvudInnehåll

Användningsområde
Tag två pumptryck och
gnid tills händerna är
torra.

Lahega
LIV Cremetvål
600 ml
150 ml

16697
14404

För kropps- och
handtvätt

Lahega
Sängdispenser,
passar till 600 ml flaskor

Att hänga på
sjukhussängar

Rekal
Dispenser,
passar till 600 ml flaskor
Rekal
Droppbricka
CCS

16687

Monteras på vägg
Utan arm

19571

Monteras under
handdesinfektionsdispenser

Automatiska dispenser
CCS
Handsprit refill till
automatisk dispenser
700 ml

Till handsprit i allmänna
utrymmen

18022

Etanol

För allmänna utrymmen

18241

Etanol

För besökare, patienter

30437

Etanol

Till patienter tex innan
måltid

14547

Etanol

Tag två pumptryck och
gnid tills händerna är
torra.

18234

Etanol

Kirurgisk
handdesinfektion. Håll
huden fuktig i 3 minuter
med så mycket
handdesinfektionsmedel
som behövs.

CCS
Handdesinfektion,
servett 10x20 cm
250 st/fp
CCS
Handdesinfektion,
servett
20x20 cm
CCS
Handdesinfektion,
påse
700 ml
Sterisol
Hållare finns inte på avtal
men kan beställas via
Beställningsservice.
Handdesinfektion, preop
700 ml
Sterisol
Hållare finns inte på avtal
men kan beställas via
Beställningsservice.
Tvål, mild
700 ml
Sterisol
Hållare finns inte på avtal
men kan beställas via
Beställningsservice.

14427

Kan användas till hela
kroppen.

Ecosept purum,
preoperativ
handdesinfektion
Förmonterad pump och
låst kork
600 ml
Rekal
Trixolind, mjukgörande
handcreme

14561

Gnid noggrant in
händerna med ca 6 ml av
Ecosept purum
portionsvis under minst
1,5 minut.

19577

För torra händer

B Braun
Repair crème, vårdande
75 ml
CCS
Dax hand- och hud
crème, oparfymerad
600 ml pump låst kork
CCS
Dax hand- och hudcreme,
oparfymerad
250 ml

Best
service
Ref nr
21480

För extremt torra händer

16696

14425

CCS
LIV Hudsalva,
oparfymerad

14423

För torr och narig hud

Lahega
Decubal hudsalva,
med pump 1 kg

14412

För torr hud

Actavis
Vid frågor kontakta Vårdhygien eller Materialkonsulent.

