
Produktnamn Art.nr Antal st/krt Antal krt/pall EAN kod

DAX Alcogel Yellowone 75 ml 713-18 18 48 7331964007136

DAX Alcogel Yellowone
Inom sjukvården är det viktigt att alltid ha tillgång till handdesinfektion för att kunna 
ha god följsamhet till de basala hygienrutinerna. Dispenserar med handdesinfektion 
brukar sitta uppe på väggarna för lätt tillgänglighet, men det är inte alla avdelningar 
som kan ha detta p.g.a. missbruksproblematik bland vissa patientgrupper. Då är det 

smidigt för personalen att ha en fickflaska med handsprit på sin arbetsdräkt. Med DAX 
Alcogel Yellowone får man en skräddarsydd flaska för arbetsdräkten så att man alltid 

kan ha handsprit nära till hands. Flaskan går att manövrera med en hand och ger korrekt 
dos med två tryck. Innehållet är DAX Alcogel, vilken har en dokumenterad effekt mot 

bakterier, jästsvamp och flera olika virus. 

Fördelar med DAX Alcogel Yellowone 
• Specialanpassad flaska för arbetsdräkten 

• Alltid handsprit nära till hands 

• Återfuktande handsprit som är effektiv mot bakterier, 
jästsvamp och många olika virus 

Dosering 
• 3 ml gnids in i händerna under 30 sekunder 
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Mikrobiologisk information
Bactericidal effekt
EN 1500 Applikation 3 ml

Escherichia coli 30 sek
EN 13727 Pseudomonas aeruginosa 30 sek

Staphylococcus aureus 30 sek
Enterococcus hirae 30 sek
Escherichia coli 30 sek

Yeasticidal effekt
EN 13624 Candida albicans 30 sek

Mycobactericidal effekt
EN 14348 Mycobacterium terrae 30 sek

Virucidal effekt
EN 14476 Murine Norovirus 1 min

Human Rotavirus 15 sek 
Influensa A 1 min

DVBV/RKI* Bovine viral diarrhea(BVDV) 30 sek (surrogate of HCV) 
Vaccinia virus 30 sek

*Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVBV) och Robert Koch-Institute (RKI).

Innehåll: 
• pH-värde 6-8 

Typ av formulering 
• Gel 
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