
Yellowone Handsafe
Hånddesinfektion på den nemme måde

Varenummer Produkt Indhold
 
Stk./Kolli

1000002729 Yellowone Handsafe, Blå 75 ml 60 stk.
1000001230 Yellowone Handsafe, Gul 75 ml 60 stk.
1000001231 Yellowone Handsafe, Grøn 75 ml 60 stk.
1000001232 Yellowone Handsafe, Pink 75 ml 60 stk.

 Produktet fås i 4 glade farver:

Yellowone Handsafe 
 
 ¡ er en enestående løsningsmodel som  

supplement til hånddesinfektion i de situationer, 
hvor anden form for hånddesinfektionsmiddel 
ikke er let tilgængelig. 

 ¡ er en hånddesinfektionsgel 85%, som  
indeholder glycerin, der virker blødgørende 
på huden, og produktet er således yderst 
mildt i brug.  

 ¡ er en unik formet lommemodel, der gør 
dispensering af hånddesinfektion nem 
i alle situationer. Den bæres tæt på 
kroppen, og er dermed let tilgængelig 
og tidsbesparende. Desuden er den 
enhåndsbetjent. 

 ¡ er designet til at understøtte den 
menneskelige intuition og adfærd 
samt skabe tillid og tryghed mellem 
personale og patienter.



Sådan bruger du 
Yellowone Handsafe!
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   Disinfection

 X 2

   Disinfection

30 sek.

NB: Fjern venligst sikkerhedsklistermærket på forsiden af produktet 
inden det tages i brug.

Vær opmærksom på ikke at forurene dispenseren 
under brug. Dispenseren skal rengøres en gang dagligt 
ved hjælp af en spritserviet eller under rindende vand 
og opbevares rent og tørt, når den ikke er i brug (fx ved
vagt-ophør/ikke anbrudte dispensere). Håndspritten, 
der anvendes i dispenseren er i gelform og indeholder 
85% v/v alkohol. Produktet er godkendt i henhold til 
europæisk standard og anvendes som standard- 
produkt på de danske sygehuse.

1: Yellowone Handsafe bæres
på ydersiden af kittel- eller
bukselommen. Dispenseren
kan også hægtes på bælter
eller på bæltetasker.

2: Den betjenes med en hånd.
Tryk hurtigt to gange lige
efter hinanden. Du skal  
anvende mindst 2 pump, hver
gang du udfører håndhygiejne

3: Desinfektionsmidlet fordeles 
og indgnides i hænder og på 
håndled i min. 30 sekunder og 
til tørhed opnås.    
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