
InstantFOAM™ Complete

For bruk uten vann

Verdens første 
virusdrepende 

skum til 
hånddesinfeksjon

Den komplette løsningen for hånddesinfeksjon



InstantFOAM™ 
Complete

Den komplette løsning

Den unike 80% alkoholbaserte  væske er parfyme- og fargefri  

og doseres som et mykt skum ved hjelp av patentert Foam 

Technology™.

InstantFOAM™ Complete er verdens første 
alkoholbaserte hånddesinfeksjon i skumform, 
som er dokumentert å gi en full virus- og 
bakteriedrepende effekt, slik at det tilfredsstiller 
alle desinfeksjonsbehov i ett og samme produkt.

EF
FE

KTIV    SIKKER

FORETRUKKEN

DEN 
KOMPLETTE 

LØSNING  

Brukes i 
min. 30 

sekunder

InstantFOAM™ Complete kan brukes når og hvor det er 

bruk for øyeblikkelig hånddesinfeksjon. Brukes på synlig 

rene og tørre hender i minimum 30 sekunder eller inntil 

hendene er tørre. Gir en utmerket og effektiv desinfeksjon 

av hendene.

Effektiv i kampen mot spredning av mikroorganismer

Fullstendig 
virus-

drepende

Produktet er effektivt mot både kappekledde og ikke-

kappekledde virus. Når produktet er i samsvar med EN 

14476 mot testorganismene: Adenovirus, Norovirus og 

Poliovirus, kan det beskrives som fullstendig virusdrepende.

Produktet er velegnet for bruk innenfor helsesektoren 

og næringsmiddelindustrien, hvor god håndhygiene er 

helt avgjørende, når risikoen for krysskontaminering og 

mikrobiell spredning skal reduseres.

Også egnet for bruk i kantiner, kontorer,  resepsjoner og 

lobbyområder, toaletter og andre offentlige bygg, hvor 

bakterier og virus enkelt smitter, og hvor en høy grad av 

håndhygiene er ønsket for å forhindre spredning.

Ideell i 
flere ulike 
områder



NON-
TAINTING

Bakterie-, sopp- og gjærdrepende
Dokumentert bakteriedrepende effekt i samsvar med EN 1500, EN 12791, EN 
1276 og EN 13727; sopp- og gjærdrepende effekt i samsvar med EN 1650 og 
EN 13624; mycobactericidal og tuberculocidal i samsvar med EN 14348.

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Enterococcus hirae

Pseudomonas aeruginosa

Mycobacterium avium & terrae

Candida albicans

Aspergillus brasiliensis

Campylobacter jejuni 

Listeria monocytogenes

Salmonella

Virusdrepende

Norovirus

Human Rhinovirus

Human Rotavirus

Poliovirus

Influenza A Viruses (eg. H1N1, 
H5N1, H3N2)

Hepatitis A Virus

Herpes Simplex Virus Type 1

Adenovirus

HIV Type 1

Filoviridae viruses (e.g. Ebola 
virus)

Dokumentert full virucidal aktivitet i samsvar med EN 14476, derfor effektiv mot 
alle kappekledde og ikke-kappekledde virus, som f.eks.:

InstantFOAM™ Complete kommer i et skumformat foretrukket av 

brukere sammenlignet med alkoholbaserte væsker og geleer.

Til forskjell fra flytende produkter renner ikke skum av hendene, noe som 

gir brukerne full kontroll over produktet uten søl eller sprut, slik at hele 

dose blir benyttet. 

Sammenlignet med geleprodukter, inneholder skum ikke geleringsmiddel 

som etterlater hendene klebrige, spesielt etter flere påføringer.

InstantFOAM™ Complete inneholder mykningsmiddel som etterlater 

huden myk og frisk etter bruk. Klinisk dokumentert for å forhindre tørr 

hud, selv ved hyppig bruk.

FORETRUKKEN

"Uavhengig forskning har vist at 84% av brukere 
foretrekker skum over gel på grunn av at det ikke er 
klebrig og tørker raskt ."2

InstantFOAM™ Complete er testet 
og dokumentert å gi en bredspektret 
antimikrobiell effekt.

Produktet er nøye utviklet for å gi en høy grad av antimikrobiell effektivitet 

som oppnås gjennom en optimalisering av forholdet mellom alkohol og 

vann, skummende emner og hudpleiende ingredienser, uten behov for 

ytterligere antimikrobielle ingredienser.

EFFEKTIV "Dreper 99,999% 
av mange vanlige 
mikrober på 30 

sekunder"1

1 Testrapport BSL150826-201: An evaluation of the antimicrobial properties when challenged with 58 micro-organism species using in-vitro time kill ASTM E2783-11 method.
2 Uavhengig forskning betalt av Deb. 

Mer informasjon om studiene og referansene er inkludert i "InstantFOAM Complete Product Tests"-brosjyren – tilgjengelig på forespørsel

Allergivennlig

Nøye formulert for å minimere 

sannsynligheten for allergiske 

reaksjoner under bruk.

Ikke-hudirriterende

Validert av en dermatolog som 

har konstatert at produktet 

er hudvennlig og ikke er 

irritasjonsfremkallende.

Uavhengige tester viser at produktet 

ikke forurenser næringsmidler, 

noe som gjør produktet trygt å 

bruke i alle miljøer som behandler 

næringsmidler.

Kan brukes under hansker

Uavhengig testet for å 

dokumentere at produktet kan 

brukes på hendene før man tar 

på hansker i lateks, vinyl og nitril 

uten at det påvirker materialet.

InstantFOAM™ Complete er nøye 
utviklet med tanke på sikkerheten 
- for både bruker og miljø.

SIKKER

Produktets svært effektive, ikke-

spesifikke antimikrobiell effekt 

sikrer at det ikke er fare for 

antimikrobiell resistens.

Forårsaker ikke antimikrobiell 

resistens

Smitter ikke over på mat 
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Finn ut mer om InstantFOAM™ Complete
Se produktinformasjonsblad, teknisk guide eller 
sikkerhetsdatablad for InstantFOAM™ Complete på  
www.scjp.com/no-nb

InstantFOAM™ Complete er en del av vårt 4-trinns 

hudpleiesystem til beskyttelse, vaske/rense, desinfeksjon og 

gjenopprettelse av huden, så den holdes ren og sunn.

BESKYTTE VASKE/RENSE DESINFISERE GJENOPPRETTE

Produkter & dispensere
InstantFOAM™ Complete er tilgjengelig i ulike dispensere og pakningsstørrelser for bruk i  
ulike arbeidsmiljøer og offentlige miljøer for å sikre riktig håndhygiene gjennom enkel bruk 
og høy tilgjengelighet:

Pumpeflasker og individuelle pakker

Egnet for bruk rundt om på 
arbeidsplassen ved behov. 

Berøringsfri dispensere, patroner & stativer

Låsbar, pålitelig, berøringsfri dispenser med lang 
batterilevetid og hygienisk forseglet patron på 1 liter. 
Egnet for montering på vegg eller på flyttbare stativer. 
Frittstående stativ beregnet for berøringsfri dispenser. 
Merk: dispenser selges separat. 

Manuelle dispensere & patroner

Låsbar, pålitelig, veggmontert dispenser som 
krever lite vedlikehold og hygienisk forseglet 
patron på 1 liter.

VARENUMMER ANTALL 
PR. KRT. STØRRELSE

     2717 12 47ml pumpeflaske

I    2718 6 250ml pumpeflaske

     2719 12 400ml pumpeflaske

     2719EX 12
400ml pumpeflaske
Optidose
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VARENUMMER ANTALL 
PR. KRT. STØRRELSE

     IFS1LTFSC 3 1 Liter Patron til TouchFREE

     IFSTF2SC 8 Dispenser 1 Liter InstantFOAM™ 
TouchFREE

     DISPSTDCH 1 Gulvstativ, krom 

     44177 1 Dryppskål til TF2 dispenser - hvit

     CTDSPSSTAND 1 Bordstativ

     INFOFLDISP 1 Gulvstativ
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Se hele sortiment i vår katalog: 

Profesjonelle hudpleieløsninger
skreddersydd til din arbeidsplass

PRODUKTKATALOG

Egner seg for følgende 
segmenter: 

INDUSTRI NÆRINGSMIDDEL

HELSE KONTOR &
INSTITUSJONER

VARENUMMER ANTALL 
PR. KRT. STØRRELSE

     2720 6 1 Liter Patron

     2720EX 6 1 Liter Patron Optidose

     IFS1LDSSC 15 Dispenser 1L InstantFOAM™

     SAN1LDSSC 15 Dispenser 1L Sanitise
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Vi er ALLE med på å skape et sunnere arbeidsmiljø www.scjp.com

VI PASSER PÅ 
HVERANDRE

• før du kommer på arbeidsplassen
• før du tilbereder eller spiser mat

• etter hosting/nysing
• etter å ha vært på toalettet

• etter å ha berørt overflater hvor det kan være bakterier

Husk å desinfisere dine hender...
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