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InstantGEL™ Complete 
Alkoholbaseret hånddesinfektionsgel

PRODUKTBESKRIVELSE  
Meget effektiv, bredspektret, alkoholbaseret hånddesinfektionsgel.

ANVENDELSE
Ideel til brug i sundhedssektoren og fødevareindustrien, hvor en 
meget effektiv håndhygiejne er afgørende. Også velegnet i kantiner, 
kontormiljøer og andre offentlige miljøer for at undgå bakteriespredning.

Sundhedssektor – brug hånddesinfektionsmiddel efter WHO’s anbefalinger 
om‘5 gode rutiner til bedre håndhygiejne’.

Levnedsmiddelssektor – brug hånddesinfektionsmiddel som anbefalet efter 
HACCP-principperne.

Generel hygiejnisk brug – brug hånddesinfektionsmiddel efter hoste, nys, 
kontakt med kropsvæsker eller berøring med potentielt kontaminerede 
overflader.

BRUGSVEJLEDNING
For generel håndhygiejne - tilfør 1-2 doser direkte på synligt rene hænder 
og fordel overalt på hænderne.

For hygiejnisk hånddesinfektion (ifølge EN1500) - tilfør 3ml på synligt rene 
og tørre hænder og fordel og indgnid overalt på hver finger, mellem fingre, 
på håndrygge, på håndflader og omkring håndled i 30 sekunder (60 sekunder 
for virus). 

For kirurgisk hånddesinfektion (ifølge EN12791) - tilfør 3 ml og gnid ind i 
hænderne efter standardproceduren; tilfør produkt efter behov, så hænderne 
er våde i 90 sekunder.

DESINFEKTION

FORMAT: GEL

SILICONE

SK
IN

HYPOALLERGENIC

FAKTA FORDELE

Komplet bredspektret aktivitet Den effektive formulering er testet og konstateret at være bakteriedræbende, virusdræbende, 
gærdræbende og mykobakteriedræbende.

Dræber 99,999% af mange almindelige mikrober.

Øjeblikkelig gelvirkning Gnides hurtigt og nemt ind i hænderne, og giver brugeren fuld kontrol over produktet, hvilket forhindrer 
dryp og sprøjt, som er forbundet med brug af flydende desinfektionsmidler.

Behagelig at bruge Den bløde og fugtgivende gel med Glycerin og Panthenol er  yderst behagelig også ved hyppig 
brug imellem håndvask, og hjælper dermed til optimal compliance.

Skin Hypoallergenic Dermatologisk testet for at verificere og bekræfte at produktet har meget lavt allergifremkaldende 
potentiale og er designet til følsom hud. 

Fri for farve og parfume Ideel til personer som er sensitive overfor parfume eller farve og som foretrækker produkter der ikke har 
dette tilsat.

Egnet til fødevarefaciliteter Produktet er uafhængigt evalueret, og spormængder af produktet forventes ikke at forårsage uheldige 
toksikologiske virkninger. Ved håndtering af fødevarer bør produktet bruges i overensstemmelse med 
instruktioner på etiketten, og produktet bør ikke komme direkte i kontakt med fødevarer eller genstande 
der indeholder mad. 

Intet behov for vand Tørrer hurtigt på hænderne uden behov for at skylle efter med vand. Ideel til brug hvor vand ikke er 
tilgængelig.

Indeholder astringerende 
(opstrammende) Hamamelis ekstrakt

Hjælper til at forhindre huden i at blive blød når man sveder under handsker.

Kompatibel med handsker Velegnet til brug under latex, nitril og vinyl handsker.

Silikonefri Produktet har ingen negativ virkning, ved kontakt med overflader før påføring af maling eller 
overfladebehandling.
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SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ

Tel: +45 64 72 24 00
danmark.pro@scj.com
www.scjp.com

Oplysningerne heri samt alle andre tekniske angivelser er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. 
Vi kan ikke gøres juridisk ansvarlige eller forpligtede under nogen form, herunder vedrørende 
tredjeparts intellektuelle ejendomsret og især patentrettigheder. Der gives hverken tilsigtet eller 
utilsigtet nogen implicit eller eksplicit garanti under nogen form eller i juridisk henseende for 
produkternes egenskaber. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer som følge af den teknologiske 
udvikling eller andre forhold.

KVALITETSSIKRING
SC Johnson Professional’s produkter bliver produceret i faciliteter, som følger  
Current Good Manufacturing Practice (cGMP) og/eller Cosmetic GMP.

Alle råvarer gennemgår en grundig kvalitetskontrol, før de bruges i 
produktionen af SC Johnson Professional’s højkvalitetsprodukter.  

Alle færdige produkter gennemgår omfattende kvalitetstests, før de sendes 
ud til vores kunder. 

KOMPATIBILITETS TESTS
Handske Kompatibilitet 
I uafhængig BS EN 455-2:2009 test, har brugen af InstantGELTM Complete 
kombineret med latex, vinyl og nitril handsker, ingen skadelig virkning på 
handskens brudstyrke ved brug af BS EN 455-2:2009 test metoden.

SIKKERHEDSVURDERING
Hudforeneligheds Test
Der er foretaget kliniske dermatologiske tests for at vurdere produktets 
forenelighed med hud. Der er blevet lavet klinisk dermatologiske tests ved 
brug af lukket og gentagen applikationsmetode på frivillige testpersoner, 
for at vurdere produktets hudkompatibilitet. Disse tests, såvel som praktisk 
brug, har vist, at produktet har en særdeles god forenelighed med huden. 
Testrapporter vedrørende hud forenelighed kan udleveres ved forespørgsel. 

Toksikologisk Godkendt
Produktet er blevet uafhængigt vurderet for human toksicitet og 
produktstabilitet. Det er erklæret sikkert for den påtænkte anvendelse, og 
opfylder alle relevante myndighedskrav.

Skin Hypollergenic Riskovurdering
Den parfume- og farvefri formulering viste ikke potentiale til at fremkalde 
hudirritation eller sensibilisering efter udførelse af en uafhængig 6 ugers 
gentagen irritations lappetest (HRIPT). 

Allergikere bør altid læse ingredienslisten, inden brug af produktet.
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LOVGIVNING
Dette produkt opfylder de nuværende nationale regler for biocid produkter.

SIKKERHEDSDATABLADE
Sikkerhedsdatablade kan downloades fra www.scjp.com/da-dk/
sikkerhedsdatablade for information vedrørende sikkerhed, miljø, håndtering, 
førstehjælp og bortskaffelse.

HÅNDTERING
Brug biocider sikkert. Læs altid produktets anvisninger før brug. Der henvises 
til etiketten eller SDS for sikkerhedsoplysninger.

HOLDBARHED
Dette produkt har en holdbarhed på 36 måneder.

VELEGNET TIL BRUG VED FØDEVAREHÅNDTERING 
Brug af InstantGELTM Complete, har ingen indflydelse på kvaliteten eller 
sikkerheden af fødevarer, når brugt som anvist. 

Produktet er blevet vurderet i henhold til HACCP-principperne. Følgende 
kritiske kontrolpunkter blev identificeret, og kontrolleret som følger:

1.  Afsmitning af lugt eller smag til fødevarer - Formuleringen er blevet
uafhængigt testet i henhold til ‘Sensorisk Analyse -Metode - Triangle
Test BS EN ISO 4120:2007’ og det er dokumenteret, at produktet ikke
giver afsmag til mad.

2.  Mulige toksiske effekter af ingredienserne - En uafhængig oral
toksikologisk vurdering blev foretaget, og konkluderede, at fødevarer
som potentielt kan indeholde spor af produktet, ikke vil give anledning
til nogen form for negativ toksikologisk effekt.

CERTIFIKATER
VAH Certificeret og inkluderet på listen over desinfektionsmidler ved VAH 
(Verbund für Angewandte Hygiene, Tyskland). 

INGREDIENSER 
ALCOHOL DENAT., AQUA, GLYCERIN, PANTHENOL, ACRYLATES/C10-30 
ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH 
HAZEL) EXTRACT, HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) WATER, 
AMINOMETYL PROPANOL, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL 
ALANINATE.
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PRODUKTTESTS

TEST TYPE TEST STANDARD TEST BETINGELSE KOMMENTAR

Bakteriedræbende EN1500 In vivo Produktet er bestået ved 30 sekunder (3ml).

EN12791 In vivo Egnet til kirurgisk hånddesinfektion - anvend 3 ml og hold hænderne våde 90 sek.

EN1276 In vitro Egnet til brug i fødevaresektor, industri, hjem og institutioner. Udviser 
bakteriedræbende egenskaber ved en kontakttid på 30 sekunder under rene forhold 
med 4 referencekulturer.

EN13727 In vitro Egnet til brug indenfor det medicinske område. Udviser bakteriedræbende egenskaber 
ved en kontakttid på 30 sekunder under rene forhold med 4 referencekulturer.

Gærdræbende EN1650 In vitro Egnet til brug i fødevaresektor, industri, hjem og institutioner. Udviser gærdræbende 
egenskaber mod Candida albicans ved en kontakttid på 30 sekunder.

EN13624 In vitro Egnet til brug indenfor det medicinske område. Udviser gærdræbende egenskaber 
mod Candida albicans ved en kontakttid på 30 sekunder.

Mykobakterie-
dræbende

EN14348 In vitro Egnet til brug indenfor det medicinske område. Udviser mykobakteriedræbende 
egenskaber mod Mycobacterium terrae og Mycobacterium avium på 30 sekunder.

Virusdræbende EN14476 In vitro Deaktiverer Murine Norovirus (15 sekunder), Adenovirus (30 sekunder), Poliovirus  
(60 sekunder) og SARS CoV-2 (30 sekunder). Virusdræbende ifølge EN14476 mod 
alle kappeklædte og ikke-kappeklædte vira, f.eks.: H1N1, H5N1, H3N2, HAV, HSV-1, 
HIV-1, HRVs, Rota, Filoviridae og Coronaviridae vira. 

TILGÆNGELIGE STØRRELSER

VARENUMMER STØRRELSER ANTAL PR. KARTON

ISG1LSC 1 L patron 6

SAN1LDSSC 1 L Sanitise dispenser 15




