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Sterillium® med
Ingen chans för norovirus
Effektiv handdesinfektion är en viktig faktor på
sjukhus och vårdinrättningar. Speciellt under perioder
med aktiva norovirus. Norovirus är mycket smittsamt
och även små mängder virus kan orsaka infektioner
med symptom som t ex kräkningar och diarré. Viruset
är extremt motståndskraftigt och kräver en omfattande desinfektion.
De två mest effektiva åtgärderna för att bekämpa
infektioner orsakade av norovirus är:
1) en effektiv handdesinfektion
2) en noggrann handhygien bland personalen
Högeffektiv formula med 85 % (w/w) etanol
• bevisat aktiv mot bacterier, fungi och virus
• norovirus effektiv hygienisk handdesinfektion
enligt EN 14476
• norovirus effektivitet bevisad i praktiska test

Minimal
bakterietolerans
Under perioder med spridning
av noro-virus måste systemet
för att bekämpa smitta vara
extra bra. Täta intervall med
handdesinfektion är det bästa
sättet att minska risken för
smittspridning.

Säker handdesinfektion på 30 sekunder.
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mean MNV titre on
contaminated ﬁnger pads

Practical test with faecal suspension
conﬁrms > 99.99 % reduction of murine norovirus after 30 seconds
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disinfection
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In addition to European suspension efficacy tests, Sterillium med with 85 %
(w/w) ethanol was tested in a practical test setup with murine norovirus (MNV).
32 ﬁnger pads were contaminated with MNV suspension including a 5 % faecal
suspension. After the pads were allowed to become dry, hands were treated
with 3 ml of Sterillium med. The viral load was reduced by a mean reduction
factor (RF) of 4.59.
Source: Kampf et al.: A novel method to determine the antiviral
efficacy of hand rubs using murine norovirus (MNV) as surrogate of
human norovirus. BMC Proceedings 2011 5(Suppl 6): P27
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Maximalt
hudvänlig
Sterillium-sortimentet är extra
hudvänlig och återfuktande.
Sterillium med kombinerar
omfattande aktivitet och är
mycket hudvänlig.

Hudvänlig, effektiv, bevisad
– För enkel daglig användning
Effektiviteten av handhygien mäts, och med den, användandet av
handdesinfektion för att förhindra infektioner. Flera studier bekräftar att
en hudvänlig produkt ökar användningen av handdesinfektion.
Sterillium handesinfektion från HARTMANN kombinerar omfattande
aktivitet och utmärkt hudvänlighet.
Extra skonsam med bevisad hudvänlighet
• återfuktande
• orsakar ej hudirritation
Lämplig för daglig användning.
Hudvänlig för att öka efterlevnaden av hygienregler.

Clinical study proves skin tolerability
An epicutaneous Repeated Insult Patch Test (RIPT) was carried out to examine the skin
compatibility of the ethanol-based hand disinfectant Sterillium med. This test design is
very challenging in terms of both the number of test persons (> 200) and the methods.
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The repeated procedure not only allows for determining a preparation’s local tolerability,
but also for drawing conclusions on the risk of delayed-type reactions (type IV). In the
RIPT, Sterillium med did not show any potential for triggering skin irritation or
sensitisation. Hence, it can be considered possessing very good skin
tolerability.
The Repeated Insult Patch Test (RIPT) for epicutaneous
testing comprises two phases including break and is able
to prove a preparation’s irritancy potential and allergic
contact reactions.

Source: Clinical Research Laboratories Inc. Sterillium med –
Repeated Insult Patch Test. Final Report. New Jersey, USA, 18.08.2010.
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Sterillium med
Produkt för hygienisk
handdesinfektion med virucidal
effekt. Färg- och parfymfri.

