
Vaahtoava
käsidesi

• IntLog vaahtoava käsidesi poistaa 99,99% haitallisista patogeeneista 

ja antaa iholle pidempiaikaisen suojan haitallisisa mickrobeja vastaan 

• Tehoaa tutkitusti top 5 lääkeresistensseihin bakteereihin (WHO 2017)

• Ei sisällä alkoholia

• Hypoallerginen tuote

IntLog käsidesi vaahto, tuhoaa haitalliset mikrobikasvus-
tot iholta nopeavaikutteisesti ja tehokkaasti.
Hyvät käsihygieniaan liittyvät käytännöt ja ohjeistukset 
ovat erittäin merkityksellisisiä suurten operatiivisten 
joukkojen toimintaympäristöissä joissa tartuntariskit er-
ilaisten haitallisten mikrobien leviämiselle ovat suuret.

IntLog käsidesi vaahto, IntLog Hand Sanitizer, tuhoaa haitalliset mikrobikasvustot iholta 
nopeavaikutteisesti ja tehokkaasti.
Hyvät käsihygieniaan liittyvät käytännöt ja ohjeistukset ovat erittäin merkityksellisisiä suur-
ten operatiivisten joukkojen toimintaympäristöissä joissa tartuntariskit erilaisten haitallisten 
mikrobien leviämiselle ovat suuret.
Oikeanlaisella ja riittävällä henkilökohtaisella käsihygienialla, voidaan vaikuttaa merkit-
tävästi terveydenhuoltokustannuksiin sekä ylläpitää joukkojen toimintavalmiutta.
IntLog Hand Sanitizer vaahto, on täysin alkoholiton tuote joka antaa pitkäaikaisen ja tehok-
kaan sekä käytännöllisen, ihoa hoitavan suojan bakteereja sekä viruksia vastaan. Kuten 
Noro, MRSA sekä e-coli bakteeria vastaan.
Vaahtoa voidaan käyttää myös vaurioituneelle iholle ilman haittavaikutuksia.
IntLog vaahto perustuu hopeapolymeeriteknologiaan  joka ei ole haitallinen ihmisille mutta 
erittäin haitallinen bakteereille ja eri viruskannoille. Tuotteen vaikutuksista ja sen tehokku-
udesta on tutkittua tietoa, puoluettomien, kolmansien osapuolien, laboratorien tekemistä 
tutkimuksista.
Vaahto on hajuton hypoallerginen tuote joka imeytyy täysin iholle säilyttäen ihon kosteuden 
ja elastisen kimmoisuuden.
Hopean käyttö on tunnettua ja laajalti käytetty mm. haavan hoidossa jolloin sen on todettu 
nopeuttavan parantumista ja antavan haavaympäristölle myös tarvittavaa infektiosuojaa.
Vaahto sisältää luonnollisia, kosteuttavia, ei haitallisia ainesosia jotka hoitavat ihoa. Pit-
käkestoisen mikrobisuojan saamiseksi käsi-iholle, väritöntä ja hajutonta vaahtoa hanga-
taan ja levitetään huolellisesti käsien iholle erityisesti kynsien ja sormenpäiden alueille. 
Suojaus pysyy tehokkaana vielä käsien saippuapesunkin jälkeen.
IntLog Hand Sanitizer Foam perustuu Nolla tm  hopea polymeeri teknologiaan

INTLOG KÄSIDESIN EDUT:
Tehokkus
IntLog käsihuuhteen teho on todistettu ulkopuoli-
sissa laboratiomittauksissa Euroopassa ja USA:ssa. 
Tehoaineen on todettu tappavan myös vaarallisia mul-
tiresistantteja bakteerikantoja kuten vancomysin-resist-
antti Enterococcus faecium (VRE) ja methillin-resistantti 
Staphylococcus aureus (MRSA). Tuote on testattu EN 
1500 -standardin mukaisesti. Lisäksi tehoa on testattu 
menestyksekkäästi EN 14476 screening-testeillä noro- 
ja coronavuruksia vastaan.

Turvallisuus
IntLog käsien desinfiointiaineen tehoaine on todettu tur-
valliseksi ulkopuolisissa mittauksissa. Tuote on kehitetty 
minimoimaan allergiariskejä kuitenkin niin että tehok-
kuudesta ei ole tingitty.

Käyttö
Annostele desinfiointivaahtoa muutama pumppaus 
käsiin ja hiero kunnes kädet ovat kuivat.

Tehoaine
HOPEAKLORIDI 0,02 % 

Biosidiasetus
Käsien desinfiointiaineen tehoaine, hopeakloridi, on 
sallittu biosidinen tehoaine Biosidiasetuksen (EU) N:o 
528/2012 mukaan ihmisen hygienia -valmisteryh-
mässä PT 1. Hopeakloridi on mukana asetuksen arvioin-
tiohjelmassa ns. vanhana tehoaineena.

Pakkaus
50 ml pullo, muovia - vähintään 23 annosta/plo
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Tehoaine
Kauppa-

nimi

Käyttön
määrä
(ml)

Sisältö
käsi-

desissä
%

Hinta/100
annosta
(EUR)

Etanoli Vaihtelee 6 60 0,47

Hopea-
kloridi

Nolla BG 2,2 2 0,30

 IntLog-käsidesi  Alkoholipohjainen geeli
Hyväksytty käyttöön 4 4

Tehokas bakteereja vastaan 4 4

Tehokas viruksia vastaan 4 8

Välitön vaikutus 4 4

Jatkettu vaikutus 4 8

Hypoallerginen 4 8

Miellyttävä käyttää 4 8

Kustannustehokas 4 8

Käsidesien tehoaineiden vertailu


