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Aseptix GERMGUARD® HAND RUB 
Desinfi cerende Hand Rub/Professionel håndrens

►  BAKTERIE-/
SVAMPE-
DRÆBENDE
VIRUSBEKÆM-
PENDE

►  BLØDGØRENDE/
PLEJENDE

►  KRÆVER IKKE 
VAND

Lavt alkoholindhold, 
høj overensstemmelse
GermGuard® Hand Rub er et unikt og pa-
tenteret, hudvenligt håndrensemiddel, som 
indeholder mindre end halvdelen af den 
alkohol, der normalt er indeholdt i alkohol-
baserede produkter og alligevel giver en 
bredspektret desinfektion med korte kon-
takttider. Produktet fi ndes i en luksuriøs, 
behagelig skum, som er nem at påføre og 
gnides for at tørre. Skumversionen forstær-
ker kompabiliteten. GermGuard® Hand Rub 
Professional har et lidt højere alkoholindhold 
end standardudgaven, er uparfumeret og 
fi ndes ikke som skum.

Ingen skrappe kemikalier
GermGuard® Hand Rub indeholder ikke 
triclosan, kvaternære ammoniumforbin-
delser, klorhexidin eller phenoler. Den 
angriber bakterier i en effektiv 2-trins des-
infektionsproces. GermGuard® Hand Rub 
indeholder en ny fugtighedscreme, som 
giver en mærkbar bedre følelse på huden. 
GermGuard® Hand Rub er specielt udviklet 
til desinfektion af huden, hvor høj effektivitet 
og hurtig desinfektion, men også god hud 
kompatibilitet og hud følelse, er nødvendi-
ge. Alle Aseptix produkter er ekstremt sikre, 

brugervenlige, fuldt biologisk nedbrydelige 
og kan bortsmides som normalt affald.

Optimal kontakttid
Den lave alkoholprocent forhindrer en for 
hurtig fordampning af produktet og for-
bedrer hermed effektivt kontakttiden. 
Brugen af skum er ikke blot en behagelig 
oplevelse, den giver også en mere præcis 
dosering (modsat alkoholholdige sprays 
og gel) og en god fordeling, hvilket er 
nødvendigt for en perfekt desinfektion. 
GermGuard® Hand Rub kan bruges fl ere 
gange i løbet af dagen uden at påvirke hu-
den væsentligt og uden at udtørre huden. 
Brugerne vil derfor blive stimuleret til at 
bruge dette innovative produkt, som også 
fremmer desinfektionsniveauet generelt.

ANVENDELSESMULIGHEDER
GermGuard® Hand Rub er velegnet til brug i 
(para-)medicinske situationer, områder hvor 
der tilberedes fødevarer, kontorer, børne-
pasningsordninger, plejehjem, offentlige 
opholdsrum, institutioner, skoler, gymnasier, 
idrætsanlæg, kurbade, wellness, forarbejd-
ning af fødevarer, køkkener, hotel/restau-
rant, badeværelser, restauranter og barer, på 
rejsen, i lufthavne og i alm. husholdninger.

NØGLEEGENSKABER

►  Basisk desinfektion, 
som overgår kravene 
til effektivitet.

►  Indeholder ingen kvater-
nære ammoniumforbin-
delser, triclosan, klorhe-
xidin eller phenoler, kun 
ringe alkoholindhold.

►  Efterlader en velplejet 
følelse, udtørrer ikke 
huden.

►  Fås som luksuriøs, 
behagelig skum og 
spray.

►  Indeholder synergistiske 
desinfi cerende 
forbindelser.

►  Sikker anvendelse.
►  Blødgørende/plejende
►  Efterlader en velplejet 

følelse.
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EKSTRA EFFEKTIV HÅNDRENS

BESKRIVELSE

GermGuard® Hand Rub er 
en desinfi cerende og blød-
gørende håndrens, specielt 
udviklet til desinfektion af 
hud, hvor der kræves høj 
effektivitet og god hudkom-
patibilitet. Efterlader en 
behagelig følelse på huden. 
Anvendes uden vand, gnid 
blot hænderne tørre. 
Udtørrer ikke huden. 



HUDVENLIGHED
GermGuard® Hand Rub/Hand Rub Professional er blevet testet med henblik på hudkompati-
bilitet på Derma-Consult i Alfter, Tyskland. Produkterne er specielt udviklet til personer med 
følsom hud, og til personer, der desinfi cerer deres hænder ofte. 

Undersøgelserne viste, at produkterne forårsager absolut ingen irritation og har høj hudkom-
patibilitet. Den fulde rapport er tilgængelig på anmodning.

MIKROBIOLOGISK EFFEKTIVITET
GermGuard® Hand Rub/Hand Rub Professional er blevet testet af uafhængige laboratorier 
efter de europæiske standarder EN 1040, EN 1276, EN 1275, EN 1650 og overstiger disse 
europæiske standarder for desinfektion. Produktet destruerer også på under 15 sekunder 
infl uenza A (H1N1), HIV, SARS, fugleinfl uenza og Hepatitis B og C virus. Uafhængige labora-
torietest data om anti-mikrobiel effekt er til rådighed på anmodning.

GermGuard® Hand Rub/Hand Rub Professional opfylder den strenge EN 1500 norm (Hygienic 
Handrub) inden for 60 sekunder (2 applikationer). Dette gør det muligt at anvende Germ-
Guard® Hand Rub/Hand Rub Professional i kritiske miljøer som sundhedspleje, sygepleje, 
hospitaler og HACCP kontrollerede fødevareforarbejdningsmiljøer.

EMBALLAGESTØRRELSER

Dunk: 2 x 5000 ml

Patron (Euro fl aske til vægdispenser): 12 x 500 ml

Table top (skum): 6 x 500 ml

Tekniske data

Fortynding:  Klar til brug Klar til brug

Aktive ingredienser:  Hydrogen peroxid, alkohol Hydrogen peroxid, alkohol

Farve/form:  Transparent farveløs Transparent farveløs

Duft:  Behagelig, mild duft  Behagelig, mild duft 

pH:  4,5-5 4,5-5

Relativ tæthed: 1 1

Flammepunkt: 23°C 23°C

Kemisk stabilitet:  Kemisk stabil fra 4°C til 30°C  Kemisk stabil fra 4°C til 30°C 
 (steriliseringsevne påvirkes ikke  (steriliseringsevne påvirkes ikke 
 ved opbevaring i dette temperaturområde)  ved opbevaring i dette temperaturområde) 

Holdbarhed:  2 år. Opbevares i original emballage.  2 år. Opbevares i original emballage. 
 Beskyt mod overdreven påvirkning fra sollys.  Beskyt mod overdreven påvirkning fra sollys. 
 Undgå ekstreme temperaturpåvirkninger. Undgå ekstreme temperaturpåvirkninger.

MANUGUARD® HAND RUB

Egenskaber
►  Bredspektret desinfektion
►   Overstiger EU 

effektivitetsnormer
►  Forårsager ingen 

antimikrobiel resistens
►  Brugersikker
►  I høj grad kompatibel med 

de fl este materialer
►   Ingen triclosan, PCMX, 

phenoler eller kvaternære 
ammoniumforbindelser

►  Uden farvestoffer
►  Fødevarekompatibel

Fordele
►   Hurtig desinfektion
►   Vandfri hånddesinfektion
►  Nem anvendelse 

- gnid for at tørre
►  Velplejet følelse, 

udtørrer ikke huden
►  Blidere på huden i forhold 

til andre alkohol baserede 
produkter

EFFEKTIVITET

Egenskaber
►  Bakterier:

EN 1040 (30 sek.) & 
EN 1276 (30 sek.*): 
Staphylococci, Strepto-
cocci, Enterococci, MRSA, 
P. Aeruginosa

►  Svampe og gær:
EN 1275, EN 1650*, 
EN 13624** (C. Albicans 
5 min. A. Niger 15 min.)

►  Vira:
Iht. EN 14476 begrænset 
virusbekæmpende (tyske 
retningslinier) HIV, HBV, 
HCV, infl uenza, H5N1 (fug-
leinfl uenza), H1N1 (svine-
infl uenza), SARS (vaccinia 
og BVDV) <15 sek.

►   Hygienic Hand Rub Test: 
EN 1500 < 60  sek. 
(2 applikationer)

www.ecocare.dk


