PURELL® handsaniterande gel VF481.™
Sätter standarden för handhygien.
Antiviral formel

Banbrytande teknik som är effektiv
men ändå mild mot händerna.
Endast för den europeiska marknaden

PURELL® handsaniterande gel VF481™

Det är viktigt att god handhygien efterlevs,
men inte alltid så lätt
Sjukhusinfektioner leder till ökade hälsovårdskostnader och därför
är bra handhygien ett sätt att sänka kostnaderna för att förbättra
patientens säkerhet.1
PURELL VF481 erbjuder:
• Högeffektiv och hudvänlig sammansättning
• En bred spektrumaktivitet mot höljeförsedda och s.k. nakna virus
• Desinficering för allmänna sjukhusavdelningar och kirurgiska miljöer
• Samma fördelar som PURELL Hygienisk gel, men med ett extra skyddslager
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PURELL® handsaniterande gel VF481™

PURELL® handsaniterande gel VF481
			 Ny banbrytande teknik
Effektiv:
• Uppfyller sju CEN-normer för medicinska desinfektionsmedel
och antiseptiska medel

Snabb:
• 15 sekunder för handdesinfektion
• 60 sekunder för kirurgisk handdesinfektion

Klibbar inte:
• Känns silkeslen
• Påverkar inte hållbarheten hos kirurg- och
undersökningshandskar av latex, neopren och polyisopren
(se till att händerna är helt torra innan du tar på
dig handskarna)

Mild:
• Återfuktningsmedel hjälper till att hålla huden frisk
• Kliniskt bevisad att den är mild för huden

Lättanvänd:
• Man behöver inte använda pappershanddukar eller skölja

Lätt att känna igen:
• Unik, blå nyans
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Handhygien handlar om att minska
spridningen av infektioner…
Nya PURELL VF481 antiviral formel har visat

Perfekt för användning inom hälsovården

sig märkbart minska återväxten av residenta

för att minska överföringen av virus.

mikroorganismer. Den eliminerar även transienta

Den kan även användas i följande

mikroorganismer från händerna.

högriskområden:
• Smittskyddsavdelningar

Antimikrobiell aktivitet:

• Intensivvårdsavdelningar

• Virusdödande enligt EN 14476

• Neonatalavdelningar

• Bakteriedödande enligt EN 1040 och prEN 13727

• Transfusions- och dialysavdelningar

• Svampdödande och jästdödande enligt EN 1275

• Akutavdelningar

• Tuberkulosdödande enligt EN 14348

• Ambulatoriska avdelningar

• Överensstämmer med EN 1500 vid 15 sekunder

• Transplantationsavdelningar

För kirurgisk tillämpning:
Överensstämmer med den kirurgiska normen
EN 12791. Omedelbar dödlighet vid 60 sekunder
och 3 timmars förlängd effektivitet på 90 sekunder.

...och främja en
frisk hud
• Kliniskt bevisad att den är mild mot huden
• Utformad för högfrekvent användning
• Utan parfym och färgämnen
• Hypoallergen
• Dermatologisk testad

PURELL handsaniterande gel VF481
har ackrediterats av University
Hospital Birmingham NHS Foundation
Trust, Storbritannien.
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Beviset är klart och tydligt
PURELL VF481, babyolja och fyra kommersiella hygieniska handspritprodukter
som säljs på den europeiska marknaden har testats för irritation och sensitisering

Slutsats:

med en normal 21-dagars kumulativ irritationstest.2

PURELL VF481 har liten
potential för hudirritation

Resultaten från 21-dagars kumulativ irritationstest

och allergiska kontakteksem.
PURELL VF481 var märkbart
mildare för huden än tre av de
fyra kommersiella hygieniska

*

Totala poäng från kumulativ irritation

*

Dessutom är PURELL VF481 lika
mild för huden som babyolja.

*

PURELL®
VF481

Babyolja

A

70 % etanol
Gel

handspritprodukterna.

B

85 % etanol
Gel

C

54 % etanol
+ 22 % annan
alkoholvätska

D

95 %
etanolvätska

Konkurrerande handhygieniska handspritprodukter
* PURELL VF481 är märkbart mildare än dessa produkter

Användarnas acceptans:
Klinisk fälttest
PURELL VF481:s patentsökta silkeslena
sammansättning är parfym- och färgfri och
innehåller hudåterfuktningsämnen som lämnar
händerna mjuka och återfuktade utan en klibbig
känsla och rester på huden. Produkten påverkar inte
heller användningen av handskar. PURELL VF481
höjer ribban för hygienisk handspriteffektivitet.
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Efterlever EN14476…

Slutsats:
PURELL VF481 uppvisar

Genom att tillämpa värsta scenario-strategin när man utvärderar

den robusta virusdödande

produkter, sätter EN 14476 en hög standard för antiviral

effektivitet som krävs för att en

effektivitet. Genom att erbjuda en hygienisk handsprit som

handhygienprodukt ska godkännas
av EN 14476. Denna avancerade

efterlever EN 14476 får man ytterligare en försäkran om den

effektivitet tillsammans med

överlägsna infektionskontrollen. PURELL VF481 överträffar >4

oöverträffad hudvårdsförmåga gör

loggkraven för EN 14476-överensstämmelse mot poliovirus och

PURELL VF481 till den perfekta

adenovirus vid 90 respektive 60 sekunder.

lösningen för icke-farmaceutisk
minskning av överföring av virus.

EN 14476-resultat för PURELL VF481

Log10 minskning av viruskoncentration

5
≥4.38

≥4.13

4

3

2

1

0
Poliovirus
typ 1 90
sekunder

Adenovirus
typ 5
60 sekunder

Den prickade linjen representerar
nödvändig loggminskning för att
uppfylla normen.
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PURELL handsaniterande gel VF481...
Optimal hygienisk lösning i ett beröringsfritt
och manuellt system
Tillbehör finns även tillgängliga

PURELL TFX™ beröringsfri dispenser

PURELL FMX™ Dispenser

Till skillnad från andra dispensrar krävs
ingen beröring. Sätt bara händerna
under dispensern.

PURELL FMX Dispenser erbjuder en hållbar
konstruktion och refiller som är enkla att byta.

Garanterad tillförlitlighet. Du får alla
fördelar hos ett beröringsfritt system utan
att behöva oroa dig för om din dispenser
kommer att fungera eller ej.
• Fönstret gör det lätt för dig att se när
det är dags för påfyllning
• Dispensern slår av automatiskt när
den öppnas
• Ca 30 000 doseringar från tre vanliga
alkaliska batterier av C-storlek som
levereras tillsammans med produkten
• Sluten, hopfällbar refillförpackning
håller bakterier borta
• Ny doseringsventil följer med varje refill
• 1 000 doseringar per refill

• En försluten refillförpackning håller
bakterier borta
• Ny doseringsventil följer med varje påfyllning
• Håller 1200ml förslutna refiller
• Lätt att använda och tillförlitlig
• Över 1 000 doseringar per refill
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2729-12-EEU00

5129-06-EEU00

5496-04-EEU00
6196-03-EEU00

9696-12-EEU00
9689-24-EEU00
med 9608-24

PURELL®
Handsaniterande Gel VF481™

Direktiv och användningsmetod
För Hygieniskt Gel:
Använd tillräckligt mycket av produkten för att täcka dina
händer medan du följer den korrekta proceduren. Placera
produkten i handflatan och gnugga till den dunstar helt
och hållet. Glöm inte naglar, tummar, mellan fingrar och
handflator.

För kirurgisk handdesinficering:
A) Tvätta händer, underarmar och armbågar.
B) Borsta fingernaglarna i 1 minut (30 sekunder per hand).
C) Skölj. Torka händerna noggrant.
1:a steget av kirurgisk desinficering: Gnugga 3 ml av
produkten på dina händer, båda sidorna av handlederna,
underarmarna och hela armbågarna och håll dem våta med
så mycket av produkten som är nödvändigt i 30 sekunder.
2:a steget: Upprepa gnuggningen av underarmarna
(förutom armbågar) och var speciellt noggrann med
kanterna på fingernaglarna och mellan fingrarna. Fortsätt
gnugga i minst 30 sekunder tills du blir torr.

1.
2.

Produktkod

Lådförpackning

För användning med
TFX™-dispenser

5496-04-EEU00

4

PURELL Handsaniterande Gel VF481
1200 ml Refill - För användning med
TFX-dispenser och fotpumpdispenser

6196-03-EEU00

3

PURELL Handsaniterande Gel VF481
60 ml Flaska

9689-24-EEU00

24

PURELL Handsaniterande Gel VF481
350 ml Flaska

9696-12-EEU00

12

Produktkod

Lådförpackning

PURELL TFX beröringsfri dispenser

2729-12-EEU00

12

PURELL FMX-dispenser

5129-06-EEU00

6

PURELL personlig utrustning med infällbar
klämma

9608-24

24

SHIELD™ för TFX beröringsfria dispenser

2760-06

6

SHIELD för FMX dispenser

5145-06

6

Doseringsalternativ
och tillbehör
Dispensrar

Tillbehör

Kilgore ML, Gosh K, Beavers CM, Wong DY, Hamel PA, Brossette SE. The costs of
nosocomial infections. Medical Care. 2008;46(1):101-104.
Studera nummer 2231: RCTS, Inc. Texas, USA. 02 July 2007.
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