Majoriteten av
världens smittsamma
sjukdomar överförs
via våra händer
Pandemin har ökat medvetenheten om vikten av en god handhygien radikalt i alla
delar av samhället. Vi tvättar händerna mer noggrant och vi använder alltmer handoch ytdesinfektion. De flesta känner inte till att det finns bättre och mer effektiva
alternativ till handsprit. BIOpH+ Disinfectant är en alkoholfri hand- och ytdesinfektion
med bevisad effekt och med många fördelar gentemot handsprit.

Kraftfull mot bakterier, virus & svamp
BIOpH+ Disinfectant är en alkoholfri trippelverkande hand- och ytdesinfektion
med bevisad kraftigt avdödande effekt på bakterier, virus och svamp. Desinfektionen
tar död både på höljesvirus och nakna virus. Dessutom dunstar den betydligt
långsammare än handsprit och har därmed en mer långtidsverkande effekt.
Skonsam mot människa och natur
Huden är kroppens största organ och vår första försvarslinje mot infektioner.
BIOpH+ Disinfectant verkar utan att irritera, torka ut eller försvaga hudbarriären,
vilket alkoholbaserade desinfektioner kan göra. Den innehåller inga onödiga tillsatser
och är helt luktfri. Dessutom är den biologiskt nedbrytbar. Alkohol är inte heller
skadligt för miljön, men andra alkoholfria alternativ som innehåller klor eller
silver kan vara mycket skadliga för såväl människa som miljö.
Alkoholfri
Förutom att alkoholbaserad desinfektion inte är lika effektiv som BIOpH+ Disinfectant
medför den även andra problem. Alkohol är brandfarligt och försvårar bl.a. transport och
förvaring. I miljöer med beroendeproblematik är det olämpligt att använda handsprit.
Fungerar även på ytor
Sjukdomar smittar ofta genom kontakt mellan händer och ansikte. Därför är
det viktigt att använda en desinfektion som också är effektiv på de saker som
händerna kommer i kontakt med. BIOpH+ Disinfectant går lika bra att använda
på händer som på olika typer av ytor såsom mobiltelefoner, tangentbord,
restaurangmenyer, tåg- och flygplansbord mm. Alkohol kan skada känsliga
ytor och rekommenderas inte till t.ex. mobiltelefonskärmar.
Testad, godkänd och bevisat effektiv
För desinfektioner finns standardiserade tester som visar hur effektiva de är på
olika typer av mikroorganismer. Ett vanligt test för handdesinfektion är EN1500
som testar om bakterier dör på händerna. EN14476 är ett test för effekt på virus.
BIOpH+ Disinfectant klarar båda.
Beredskap inför kommande EU-krav
Alla substanser som påverkar en mikroorganism klassificeras som biocider.
Den europeiska myndigheten ECHA ställer höga krav på dokumentation både
gällande verksamma substanser samt för de produkter där dessa substanser ingår.
Alla desinfektionsmedel står inför omfattande arbete med denna produktdokumentation. Tidsplanen för dessa beror på vilken verksam substans som används, men
inga undantag medges. För BIOpH+ Disinfectant är detta arbete igång och ligger
väl i linje med tidsplanen för vår verksamma substans DDAC.

BIOpH+ Disinfectant
vs handsprit
BIOpH+
Disinfectant

Handsprit

Effektiv på bakterier

JA

JA

Effektiv på flertalet virus

JA

NEJ

Skonsam för huden

JA

NEJ

Verkar utan att torka ut/försvaga hudbarriären

JA

NEJ

Fungerar på mobiltelefon och surfplatta

JA

NEJ

Långsam avdunstning/långtidsverkande

JA

NEJ

Fungerar i miljöer med beroendeproblematik

JA

NEJ

NEJ

JA

Säker att transportera, förvara och använda

JA

NEJ

Biologiskt nedbrytbar

JA

JA

Luktfri

JA

NEJ

Egenskaper

Brandfarlig

Hur fungerar
BIOpH+ Disinfectant?
Den verksamma substansen DDAC har en lång kolkedja. DDAC-molekylens långa
“svans” interagerar med mikroorganismens cellmembran så att membranet
förstörs. Miljön inuti en cell är hårt kontrollerad och när membranet går sönder
rubbas miljön vilket leder till att bakterien eller viruset dör.
BIOpH+ Disinfectant är bevisat effektiv samtidigt som den är skonsam
mot såväl människa som miljö.

BIOpH+ Disinfectant
kommer i följande
utföranden:
100 ml spray, 250 ml skum och
1 000 ml refill samt servetter.
Sprayflaskan är liten och
perfekt att ha med i vardagen
eller på resan. Foamern ger
ett härligt skum som är enkelt
att applicera och passar perfekt
att ha i bilen eller i hemmet.
Servetterna är små och smidiga
att ta med sig i fickan eller väskan.

Använd alltid BIOpH+ Disinfectant på ett säkert sätt.
Läs etiketten och produktinformationen före användning.

Har du frågor?
Kontakta oss
kontakt@biophplus.com
+46 (0)8 -121 511 30
Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 20
114 36 Stockholm

biophplus.com

