
InstantFOAM™ Complete
Den kompletta lösningen för handdesinfektion

För användning utan vatten

Världens första 
virusdödande 

skum
handdesinfektion



InstantFOAM™ 
Complete

Den kompletta lösningen

Med det patenterade Foam Technology™ doseras den unika 

oparfymerade och ofärgade 80% alkoholbaserade vätskan 

som ett mjukt skum. 

InstantFOAM™ Complete är världens första 
alkoholbaserade skumhanddesinfektion som är 
bevisat helt virusdödande och bakteriedödande, 
och som uppfyller alla desinfektionsbehov i en 
enda unik produktlösning.
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FAVORIT

DEN 
KOMPLETTA
LÖSNINGEN

Används 
under 

minst 30 
sekunder

InstantFOAM™ Complete kan användas precis där det 

behövs och tillhandahåller omedelbar handhygien. 

Använd på synligt rena och torra händer under minst 30 

sekunder eller tills dina händer är torra. Ger en utmärkt 

och effektiv desinfektion av händerna.

Effektiv i kampen mot spridningen av vanliga mikroorganismer

Produkten är perfekt för användning i miljöer inom all 

hälsovård och livsmedelshantering, där handhygien 

är viktig för att minska risken för kontamination och 

mikrobespridning.

Lämpar sig också för användning på caféer, kontor, i 

receptions- och konferensservice, toaletter och andra 

offentliga inrättningar, där bakterier och virus kan 

överföras och där en noggrann handhygien är önskvärd 

för att förhindra spridning.

Perfekt för 

användning 

inom många 

områden

Fullt 
virus-

dödande

Produkten är effektiv mot både inkapslade och icke-

inkapslade virus. När produkten uppfyller EN 14476 mot 

testorganismerna: Adenovirus, Norovirus och Poliovirus 

kan den beskrivas som fullt virusdödande.



NON-
TAINTING

Användare föredrar skumkonsistensen i InstantFOAM™ Complete 

framför alkoholbaserade vätskor och gel.

Till skillnad från vätskor rinner inte skummet av händerna och ger 

användaren fullständig kontroll över produkten utan att droppa eller 

skvätta, vilket gör att hela dosen appliceras effektivt varje gång. 

Jämfört med gel innehåller skum inte förtjockningsmedel som gör att 

händerna känns kladdiga, särskilt efter många appliceringar.

Hypoallergen

Noggrant sammansatt för att 

minimera sannolikheten för 

allergiska besvär vid användning.

Irriterar inte huden

Validerats av en dermatolog för 

att visa att produkten har god 

hudkompatibilitet och inte irriterar.

Oberoende testat och bevisat 

att produkten inte ger bismak på 

livsmedel, vilket gör den säker 

för användning i alla miljöer där 

livsmedel hanteras.

Kompatibel med handskar 
Oberoende testat för att visa 

att  produkten kan appliceras 

på händerna före användning av 

latex-, vinyl eller nitrilhandskar 

utan att påverka materialets 

egenskaper.

InstantFOAM™ Complete innehåller mjukgörande ämnen som gör 

att huden känns mjuk och smidig efter användning. Kliniskt bevisat 

förebyggande av hudtorrhet, även vid frekvent användning.

InstantFOAM™ Complete har 
noggrant utvecklats med säkerhet 
i åtanke - för både användaren och 
miljön.

SÄKER

FAVORIT

"Oberoende undersökningar har visat att 84% av 
användarna föredrar skum före gel på grund av att 
det inte kladdar och att det torkar snabbt" 2

Produktens högeffektiva mång-

sidiga antimikrobiella effekt säker-

ställer att det inte finns någon risk 

för antimikrobiell resistens.

Skapar inte antimikrobiell resistens

Påverkar inte livsmedel 

InstantFOAM™ Complete har blivit noggrant 
testad och visat sig tillhandahålla en 
antimikrobiell effekt med brett spektrum.

Produkten är noggrant utformad för att uppnå den effektiva antimikrobiella 

effekten genom att optimera nivån på alkohol och vatten, skumgivande 

och hudvårdande ingredienser, utan behov av ytterligare antimikrobiella 

ingredienser.

EFFEKTIV

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 Oberoende undersökning beställd av Deb

Ytterligare information om omnämnda tester och undersökningar finns i broschyren "Deb InstantFOAM Complete Product Tests" – tillgänglig vid förfrågan

Bakterie-, svamp- och jästdödande
Bevisat bakteriedödande aktivitet i enlighet med EN 1500, EN 12791, EN 1276 
och EN 13727; svamp- och jästdödande i enlighet med EN 1650 och EN 13624; 
mykobakteriedödande och tuberkulocidal i enlighet med EN 14348.

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Enterococcus hirae

Pseudomonas aeruginosa

Mycobacterium avium & terrae

Candida albicans

Aspergillus brasiliensis

Campylobacter jejuni 

Listeria monocytogenes

Salmonella

Virusdödande

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)

Bevisat full virusdödande aktivitet i enlighet med EN 14476, därför effektiv mot 
alla inkapslade och icke inkapslade virus, t.ex.
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SKYDDA TVÄTTA/RENGÖRA DESINFICERA ÅTERSTÄLLA

SC Johnson Professional AB | Skårs Led 3 | 412 63 Göteborg | 031-16 50 50 | sverige.pro@scj.com | www.scjp.com

Se fler möjligheter i våra katalog: 

Professionella skräddarsydda
hudvårdslösningar som 
passar din arbetsplats

PRODUKTKATALOG

Lämplig för följande 
segment: 

INDUSTRI LIVSMEDEL

SJUKVÅRD HANDEL,
KONTOR &

INSTITUTIONER

S
E

L
IT

0
3

0
7/

0
6

2
2

Mer information om InstantFOAM™ Complete
Se produktbladet, den tekniska vägledningen eller 
säkerhetsdatabladet om InstantFOAM™ Complete på 
www.scjp.com/sv-se

InstantFOAM™ Complete är en del av vårt 4-stegs 

hudvårdssystem för att skydda, tvätta/rengöra, desinficera och 

återställa huden och hålla den ren och hälsosam.

Produkter & dispensrar
InstantFOAM™ Complete finns i en mängd olika dispenserstorlekar och förpackningar för 
användning på olika arbetsplatser och offentliga miljöer, för att underlätta hygien tack vare 
tillgänglighet och enkel användning:

Pumpflaskor
Lämpliga för användning på 
arbets-platsen där de behövs och 
för mobila medarbetare.

Beröringsfri dispenser, patron och golvstativ
Låsbar, tillförlitlig och batteridriven beröringsfri 
dispenser och hygieniskt försluten 1 liters patron. 
Lämplig för väggmontering eller användning 
på mobila ställ. Fristående golvstativ för den 
beröringsfria dispensern. Obs: Dispensern säljs 
separat.

Manuella dispensrar och patroner
Låsbara och tillförlitliga väggmonterade 
och lättunderhållna manuella dispensrar 
och hygieniskt försluten 1 liters patron.

ARTIKELNR. ST. PER 
KART. STORLEK

     2717 12 47ml flickflaska

I    2718 6 250ml pumpflaska

     2719 12 400ml pumpflaska

     2719EX 12
400ml pumpflaska 
Optidose
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ARTIKELNR. ST. PER 
KART. STORLEK

     2720 6 1L Patron

     2720EX 6 1L Patron Optidose

     IFS1LDSSC 15 Dispenser 1L InstantFOAM™

     SAN1LDSSC 15 Dispenser 1L Sanitise
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ARTIKELNR ST. PER 
KART. STORLEK

     IFS1LTFSC 3 1L Patron till TouchFREE

     IFSTF2SC 8 Dispenser 1L InstantFOAM™ 
TouchFREE

     DISPSTDCH 1 Golvstativ, krom

     44177 1 Droppskydd til TF2 dispenser - vit

     CTDSPSSTAND 1 Bordstativ

     INFOFLDISP 1 Golvstativ
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Vi HJÄLPS ÅT för en hälsosam och säker arbetsmiljö www.scjp.com

VI TAR 
HÄNSYN TILL 
VARANDRA

• innan en arbetsplats beträds
• innan mat äts eller tillagas

• efter toalettbesök
• efter hostning/nysning

• efter beröring av ytor där det kan finnas mycket bakterier

Glöm inte att desinficera dina händer...
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