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InstantGEL™ Complete  
Alkoholbaserad handdesinfektion gel

PRODUKTBESKRIVNING  
Mycket effektiv, bredspektrat, alkoholbaserad handdesinfektion gel.

ANVÄNDNING
Perfekt för användning inom vård och livsmedelshantering där noggrann 
handhygien är av största vikt. Passar även för caféer, kontor, toaletter och 
offentliga platser och bidrar till att förhindra spridningen av bakterier.

Hälso- och sjukvård – Använd handdesinfektion som rekommenderas av 
WHO: “5 Moments of Hand Hygiene”.

Livsmedelsindustri – Använd handdesinfektion som rekommenderas enligt 
HACCP-riskbedömning.

Allmän hygienanvändning – Använd handdesinfektion efter hosta, nysning, 
kontakt med kroppsvätskor eller vid beröring av potentiellt förorenade ytor. 

BRUKSANVISNING
För allmän hygienanvändning – använd 1-2 doser direkt på rena händer och 
fördela över händerna.

För hygienisk handdesinfektionn (enligt standarden EN1500) - använd 3 
ml direkt på rena händer och fördela över händerna i 30 sekunder (60 
sekunder för virus).

För kirurgisk handdesinfektion (enligt EN12791) - använd 3 ml och 
fördela över händerna enligt standardrutinen; använd vid behov mer 
desinfektion för att hålla händerna fuktiga i 90 sekunder.

DESINFICERA

FORM: GEL

SILICONE

SK
IN

HYPOALLERGENIC

FAKTA FÖRDELAR

Komplett brett spektrum aktivitet Mycket effektiv formel som är testad och har bevisats vara bakteriedödande, virusdödande, jästdödande 
och mykobakteriedödande.  

Dödar 99,999 av många vanliga bakterier.

Omedelbar gel effekt Lätt att fördela över händerna, ger användaren full kontroll över produkten, eftersom den inte droppar eller 
rinner som en flytande alkoholdesinfektion kan göra.

Behaglig att använda Den mjuka och fuktgivande gelen med Glycerin och Panthenol är mycket behaglig att använda, även 
vid frekvent användning mellan handtvättar, vilket bidrar till att säkerställa optimal efterlevnad.

Skin Hypoallergenic Dermatologiskt testad för att verifiera att produkten har mycket låg allergiframkallande effekt, och att den 
är utformad för känslig hud.

Oparfymerad och färgfri Perfekt för personer som är känsliga för parfymer och färg och som föredrar produkter som inte har tillsatt 
detta.

Lämplig för livsmedelsanläggningar Produkten har undersökts oberoende och spårmängder av produkten förväntas inte orsaka negativa 
toxikologiska effekter. Vid hantering av livsmedel ska produkten användas i enlighet med anvisningarna på 
etiketten, och produkten får inte komma direkt i kontakt med livsmedel eller varor som innehåller livsmedel.  

Inget vatten behövs Torkar snabbt på händerna utan behov av att skölja med vatten. Perfekt för användning utanför 
tvättrummet där det behövs.

Innehåller astringent (åtstramande) 
Hamamelis extrakt 

Hjälper till att förhindra att huden blir mjuk vid svetting under handskar.

Kompatibel med handskar Lämplig för användning under latex-, nitril- och vinylhandskar.

Silikonfri Lämplig för användning i alla produktionsområden där färg- och ytbeläggningsprocesser genomförs.
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SC Johnson Professional AB
Skårs Led 3 
412 63 Göteborg

Tel: +46 (0)31 16 50 50
sverige.pro@scj.com
www.scjp.com

Denna information och all ytterligare teknisk rådgivning bygger på vår aktuella kunskap och 
erfarenhet. Emellertid innebär detta ingen skyldighet eller annat juridisk ansvar från vår sida, inklusive 
avseende befintliga tredje parters immateriella rättigheter, särskilt patenträttigheter. I synnerhet 
innebär det ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, eller försäkran om produktegenskaper, 
avsedd eller underförstådd, i juridisk mening. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i takt med 
tekniska framsteg eller ytterligare utveckling.

KVALITETSSÄKRING
SC Johnson Professional’s produkter tillverkas i anläggningar som följer 
Current Good Manufacturing Practice (cGMP) och/eller Cosmetic GMP.

Alla råvaror som används för produktion genomgår en noggrann 
kvalitetskontroll innan de används för tillverkning i SC Johnson Professional’s 
högkvalitativa produkter. 

Alla färdiga produkter genomgår omfattande kvalitetstester innan de 
skickas ut till våra kunder.

KOMPATIBILITETSTESTER
Test för kompabilitet med handskar
I oberoende test har användningen av InstantGELTM Complete i 
kombination med latex-, vinyl- och nitrilhandskar ingen skadlig inverkan 
på draghållfastheten med användning av BS EN 455-2: 2009 testmetodik.

SÄKERHETSBEDÖMNING
Hudkompatibilitetstest
Klinisk dermatologiska test har utförts för att bedöma produktens 
hudkompatibilitet. Det har således utförts sluten och upprepad 
applikationstest på frivilliga försökspersoner. Dessa test, såväl som praktisk 
användning, har visat att produkten har en mycket bra förenlighet med 
huden. Testrapporter för hudkompatibilitet kan lämnas på förfrågan.

Toxikologisk godkännande
Produkten har oberoende bedömts för human toxicitet och produktstabilitet. 
Det är deklarerat säkert för den avsedda användningen och uppfyller alla 
relevanta lagstiftningskrav.

Skin Hypoallergenic riskbedömning
Den parfym- och färgfria formuleringen visade ingen potential att framkalla 
hudirritation eller sensibilisering efter att ha genomfört ett oberoende 6 
veckors Repeat Irritation Patch Test (HRIPT). 

Allergiker bör alltid kontrollera ingrediensförteckningen innan produkten 
används.
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LAGSTIFTNING
Produkten uppfyller gällande nationell lagstiftning för biocidprodukter.

SÄKERHETSDATABLAD
För säkerhets-, miljö-, hanterings-, förstahjälp och bortskaffande hänvisar 
vi till säkerhetsdatabladet som kan laddas ned från www.scjp.com/sv-se/
sakerhetsdatablad 

HANTERING
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och 
produktinformationen före användning.

HÅLLBARHET
Denna produkt har en hållbarhet på 36 månader från tillverkningsdatum. 

LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING INOM LIVSMEDELSHANTERING 
Användningen av InstantGELTM Complete enligt användningsinstruktioner 
påverkar inte livsmedlets kvalitet och säkerhet. Produkten har bedömts med 
hjälp av HACCP-riskanalysmetoden. De följande kritiska kontrollpunkterna 
identifierades och kontrollerades som följer:

1. Påverkan av lukt och smak till livsmedel - Formuleringen har
oberoende testats enligt, sensorisk analys - Methodology -
Triangle Test BS EN ISO 4120: 2007 “och visat sig inte ha
potential att överföra smak till livsmedel.

2.  Möjliga toxiska effekter av ingredienser - En oberoende oral
toxikologisk utvärdering utfördes och drog slutsatsen att alla livsmedel
som kan innehålla spårmängder av produkten, sannolikt inte kommer
att orsaka några skadliga toxikologiska effekter.

CERTIFIERINGAR   
VAH certifierad
VAH certifierad och med på desinfektionsmedel listan för VAH (Verbund 
für Angewandte Hygiene), The Association for Applied Hygiene, Germany.

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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TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ARTIKELNUMMER STORLEK ANTAL PER KARTONG

ISG1LSC 1 L patron 6

SAN1LDSSC Dispenser 1L Sanitise 15

PRODUKTTESTS

TESTTYP STD TEST TEST FÖRHÅLLANDE ANMÄRKNING  

Bakteriedödande EN1500 In vivo Produkten godkänd vid 30 sekunder (3 ml).

EN12791 In vivo Lämplig för kirurgisk handdesinfektion – applicera 3 ml och håll händerna fuktiga i 90 sek.

EN1276 In vitro Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin, hushåll och på institutioner. Uppvisar 
bakteriedödande effekt i 30 sekunder vid rena förhållanden med användning av  
4 referensstammar.

EN13727 In vitro Lämplig för användning inom vården. Uppvisar bakteriedödande effekt vid en kontakttid på 
30 sekunder vid rena förhållanden med användning av 4 referensstammar.

Jästdödande EN1650 In vitro Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin, industrin, konsumenterna och på 
institutioner. Uppvisar jästdödande effekt på Candida albicans vid en kontakttid på  
30 sekunder.

EN13624 In vitro Lämplig för användning inom vården. Uppvisar jästdödande effekt på Candida albicans vid 
en kontakttid på 30 sekunder.

Mykobakteriedödande EN14348 In vitro Lämplig för användning i vården. Uppvisar mykobakteriedödande effekt mot Mycobacterium 
terrae och Mycobacterium avium vid en kontakttid på 30 sekunder.

Virusdödande EN14476 In vitro Avaktiverar Murine Norovirus (15 sekunder), Adenovirus (30 sekunder), Poliovirus (60 
sekunder) og SARS CoV-2 (30 sekunder). Virusdödande enligt EN14476 på alla inkapslade 
och icke-inkapslade virus, t.ex. H1N1, H5N1, H3N2, HAV, HSV-1, HIV-1, HRVs, Rota, Filoviridae 
og Coronaviridae vira. 




