
Sterillium® med
Hudvårdande handdesinfektion med full virucidal effekt inom hygienisk 
handdesinfektion. Fri från färgämnen och parfym.

www.hartmann.se
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Sterillium med
RF: 4.59 ± 0.36

5.99

1.40 after
disinfection

before
disinfection

30 s

Applicering
Sterillium med är lämplig för hygienisk och kirurgisk 
handdesinfektion. Sterillium med är fri från 
färgämnen och parfym vilket gör den lämplig för 
personer med känslig hud.
Tack vare den högeffektiva sammansättningen med 
85% (w/w) etanol tillhandahåller Sterillium med 
full virucidal effekt (inkl. norovirus*) vid hygienisk 
handdesinfektion. Sterillium med är idealisk för 
infektionsprevention året runt.
*testad med murine norovirus (MNV)

Användningsområde
Sterillium med används som alkoholbaserad “rub-
in”-produkt färdig att användas oavsett tillgång till 
handtvätt för att förhindra infektioner inom alla 
områden där hygien är viktigt, inkluderat hemdialys 
och vid resor. 

Användningsområden i detalj:
• Sjukhusavdelningar som t.ex. kirurgi-, 
   intensivvårds-, och infektionsavdelningar
• Behandlingsrum och hemsjukvård
• Ambulanser
• Laboratorier
• Inom all typ av vård
• Äldrevård, sjukhem
• Hemdialys
• Livsmedelsindustri
• Sjukhuskök eller andra kantiner

Bruksanvisning
Handhavande och dosering av Sterillium med 
beror på användningsområde.

       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
      
 

       
    

Hygienisk handdesinfektion
Tillsätt tillräcklig mängd (ca 3 ml) av 
Sterillium med till kupad hand så att 
båda händerna kan bli ordentligt blöta. 
Gnid noggrant in under 30 sekunder. 
Var särskilt noggrann med fingertoppar, 
tummar och handflator. 
Båda händerna skall täckas och vara fuktiga 
under desinfektionen.

Kirurgisk handdesinfektion
Gnid in händerna och underarmarna, 
upp till armbågen noggrant med 
ca 3-6 ml Sterillium med.
Var särskilt noggrann med fingertoppar, tummar 
och handflator. Händer och underarmar skall 
vara kontinuerligt våta under 1,5 minuter.

Hantera och använd desinfektionsmedel 
på ett säkert sätt. Läs alltid etikett och 
produktinformation innan användning.

      
 
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

Practical test with faecal suspension 
confirms > 99.99 % reduction of murine norovirus after 30 seconds

Research for infection protection. www.bode-science-center.com



Mikrobiologi
• Baktericidal
• Jästicidal
• Fungicidal
• Tuberkulocidal
• Mykobactericidal
• Virucidal
• Virucidal effekt mot kapslade virus (inkl. HBV, 
   HIV, HCV)
• Adenovirus
• MNV
• Poliovirus
• Rhinovirus

Innehåll
Aktiva ingredienser i 100 g: Etanol 85,0 g. 
Övriga: Butan-2-one, Glycerol 85%, Tetradekan-1-ol, 
Propan-1-ol, renat vatten.

Kompabilitet med undersökningshandskar
Studier i enlighet med standard EN 455-1 och ASTM 
D5151 visar att användning av Sterillium med innan 
påtagning av undersökningshandskar inte ökar risken 
för perforering av handskar gjorda av nitril, latex eller 
vinyl.

     

Relaterade produkter
• Sterillium: 
Klassikern inom alkoholbaserad handdesinfektion.
Innehåller det väl beprövade Sterillium skincare 
complex. En favorit i över 50 år på grund av dess 
pålitliga mikrobiologiska effekt och hudvänlighet. 
Lämplig för känsliga händer.

• Sterillium classic pure: 
Färg- och parfymfri variant av den klassiska Sterillium. 
Innehåller det väl beprövade och bevisade Sterillium 
skincare complex.
Särskilt lämplig för känslig hud.

     

Proven efficacy Exposure time

Active according to 
EN Phase 2 / Step 2
(practical testing)

Hygienic hand disinfection (EN 1500) 30 sec

Surgical hand disinfection (EN 12791) 1.5 min

Bacteria and fungi

Tested in accordance with 
EN Phase 2 / Step 1 
(suspension tests)

Bactericidal (EN 13727) 15 sec

Yeasticidal (EN 13624) 15 sec

Fungicidal (EN 13624) 30 sec

Tuberculocidal (EN 14348) 15 sec

Mycobactericidal (EN 14348) 15 sec

Viruses

Active against viruses 
according to 
EN phase 2 / Step 1
(suspension tests)

Virucidal (EN14476) 30 sec

Limited spectrum of virucidal activity 
(EN 14476)

30 sec

Virucidal activity against 
enveloped viruses (EN 14476)

30 sec

Tested for activity against 
non-enveloped viruses

Adenovirus (EN 14476) 30 sec

MNV (EN 14476) 15 sec

Poliovirus (EN 14476) 15 sec

Rhinovirus (EN 14476) 30 sec

Adenovirus



Sortiment Art.nr. Avd.frp TFP

Sterillium® med 100 ml 981183 1 st 45 st

Sterillium® med 500 ml med pump 981441 1 st 20 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se  
www.hartmann.info

Fördelar:
• Omfattande mikrobiologisk effekt, inkl. full virucidal 
   effekt inom applikationstiden för hygienisk handdesinfektion
• Mycket hudvänlig
• Har en snabb och pålitlig effekt
• Fri från färgämnen och parfym
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