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LANGTIDSVIRKENDE

DESINFEKSJON

Effektiv mot virus, bakterier og sopp.

HEY'DI TRYGGE HENDER
Hey’di Trygge Hender er et vannbasert desinfeksjonsmiddel.
Hey’di Trygge Hender er testet etter flere europeiske standarder og ved det
Karolinske Instituttet i Stockholm. Etter at middelet har tørket på hendene legges
det igjen et mikroskopisk sjikt på huden som beskytter mot virus, bakterier og
sopp. Tester gjort av Karolinske Instituttet i Stockholm viser at middelet hindrer
virus i å trenge inn i celler.
Hey’di Trygge Hender har følgende fordeler:
Tørker ikke ut hendene.
Vitenskapelig bevist effekt mot virus, bakterier og sopp.
Inneholder ikke alkohol og er helt luktfri.
Virksomt også etter håndvask.
Hey’di Trygge Hender bygger på en patentert teknologi som kombinerer
avionisert vann, mikropartikler og en veldig liten mengde av sølvnitrat(0,016 %).
Sølv er et kjent desinfeksjonsmiddel og er mye brukt innen medisin blant annet
sammen med sårbandasjer. Sølv brukes også til vannrensing.
En annen fordel med sølv som desinfeksjonsmiddel er at den ikke kan skape
noen form for antibiotika resistens, noe som kan gjelde for en del andre
vannbaserte desinfeksjonsmidler.
Bruk:
Påfør i en rikelig mengde, 3-4 pumpetrykk i hver hånd.
Gni hendene sammen i minst 30 sekunder slik at det fordeles jevnt på fingre og
håndflater. Huden kjennes litt klebrig ut i starten, men dette forsvinner etter
kort tid. Produktet kan også brukes på føttene for å motvirke fotsvette og lukt.
Pass på:
Kun til utvortes bruk. Unngå kontakt med aluminium, kobber, lettmetaller
og lyse overflater. Hvis det kommer i øynene, så skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Hvis øyet fortsatt oppfattes irritert ta kontakt med lege.
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN
Hey’di AS, heydi@heydi.no, heydi.no

BRUKSOMRÅDER FOR HEY'DI TRYGGE HENDER

Hender

Tekstiler

Porøse og ikke-porøse
overflater som betong,
plast og metaller.

En oversikt og et sammendrag av de viktigste forskjellene mellom desinfeksjon av
Hey’di Trygg’e Hender og generelle alkoholbaserte desinfeksjonsmidler.
ALKOHOLBASERTE
DESINFISERENDE
MIDLER

HEY’DI
TRYGG’E
HENDER

Dreper opptil 99,99 % av bakterier

✓

✓

Fungerer på bakterier, virus og sopp (også Covid-19)

✓

✓

Bredt spekter/ virker også mot ikke-innhyllet virus

x

✓

Forblir aktiv etter påføring, vedvarende effekt

x

✓

Hud (hender og føtter)

✓

✓

Tekstil (forbruker og industri)

x

✓

Godkjent i EU for desinfeksjon

✓

✓

Kompatibel med skadet hud

x

✓

Tørker ikke ut huden/ egnet for gjentatt bruk

x

✓

Duftfri og giftfri

x

✓

Trygt å lagre og håndtere under / innen forsyningskjedeprosessen

x

✓

Ikke brennbar

x

✓

PARAMETER

EFFEKTIV

OVERFLATER

TRYGGHET

OPPBEVARING

FUNKSJONALITET

Hey’di Trygge Hender tilbyr vitenskapelig bevist og langvarig antiviral og antibakteriell beskyttelse.

• Hey’di Trygge Hender er et vannbasert desinfeksjonsmiddel.
• Tørker ikke ut hendene.
• Vitenskapelig bevist effekt mot virus, bakterier og sopp.
• Inneholder ikke alkohol og er helt luktfri.
• Virksomt også etter håndvask.

