
LifeClean Desinfeksjon
Desinfeksjon av overflater i henhold til gjeldene prosedyre. Full effekt på bakterier, virus og sopp innen 1 minutt. Ved 
sporer, f.eks Clostridium difficile og Bacillus subtilis er virkningstiden 2 minutter. Det anbefales å tørke eller skylle av når 
lokale rutiner tilsier det og når det er usikkerhet rundt hvordan materialet reagerer på desinfeksjon. Vask først hvis det 
finnes rester av tidligere påførte kjemikalier på flaten da dette kan reagere med LifeClean.

LIFECLEAN DESINFEKSJON
Ferdig blandet klordioksid løsning til desinfeksjon av flater og utstyr.
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Effektiv mot
Vegetative bakterier, virus, sopp, mykobakterier, f.eks. TB og endosporer, f.eks. Clostridium difficile og Bacillus subtilis.

Klar til bruk
LifeClean er ferdig blandet og klar til bruk. Dette sikrer at blandingen alltid har riktig konsentrasjon og er enkel i bruk.

Innhold

Anbefalt fremgangsmåte ved desinfeksjon

ClO2   Nominell 200 ppm
pH   Sur løsning
Tensider  <0,2 %
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Fjern synlig forurensning og organisk materiale. Vask 
alltid først hvis det finnes rester av tidligere påførte 
kjemikalier.

Påfør rikelig med LifeClean løsningen på ønsket 
flate. Virketid 2 minutter.

Tørk av eller skyll overflaten med rent vann etter 
desinfeksjon om det er usikkerhet om hvordan 
materialet reagerer med lav pH. Spesielt viktig på 
store stålflater.

Det anbefales regelmessig å tørke av/skylle flatene 
med rent vann.

Bruk beskyttelses hansker for å beskytte huden 
mot uttørring og mot smitterisiko. Ellers følg lokale 
anbefalinger og retningslinjer.

6 Lukk LifeClean flasken og merk med åpningsdato. 
En åpnet flaske er holdbar i 4 uker etter åpning.

Flater

1

2

3

4

Rengjør utstyret på forhånd. Fjern synlig  
forurensning og organisk materiale.

Legg utstyret i en beholder med LifeClean eller 
påfør direkte på utstyret med klut når det ikke tåler 
å dyppes i væske.

Virketid min 2 minutter og maks 5 minutter.

Skylles og tørkes. Utstyr som er i kontakt med slim-
hinner bør skylles med sterilt vann.

Utstyr

Informasjon om håndtering, stabilitet  
og materialkompatibilitet,  

se sikkerhetsdatablad.
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7 Overskudds væske kan helles i avløp, legg flasken til 

resirkulering.
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LifeClean som er overført til annen beholder er 
holdbar og har effekt opp til 3 timer i åpen beholder 
og opp til 8 timer i lukket beholder.

Munnbind
Munnbind behøves 
normalt ikke. P3 maske 
med partikkelfilter kan 
anvendes av personer 
med følsomme luftveier.

Påføring med spray eller pumpe dyse
Alt 1. Spray eller pumpe dyse kan settes direkte på LifeClean flasken. Vipp 
av sprute tuten og skru på spray/pumpe dyse, holdbar i 4 uker.
Alt 2. Hell LifeClean over på en sprayflaske. Det anbefales en lystett flaske, 
holdbar i 8 dager.
Vi anbefaler å skylle spraytoppene med vann etter bruk, eventuelt daglig.


