
HYGIKIT

RETHINKING THE PROFESSIONAL EXPERIENCE

Tren ditt personale til ekspertnivå i teknikker
innenfor håndvask og overflaterengjøring



Hygikit er et enkelt og sikkert arbeidsredskap som kan løfte
ditt personale til ekspertnivå innenfor rengjøring av hender
og overflater.

Hygikit viser, på en praktisk og lett forståelig måte, hvor rengjørin-

gen av hender eller overflater kan være mangelfull. Settet inneholder 

pulver og krem med kunstige bakterier som fordeles på hender eller 

overflate. Deretter rengjøres hender eller overflate som vanlig, 

og endelig brukes UV-lampen for å vise hvor det fortsatt er bakterier.

Ditt redskap til bedre hygiene

3 fordeler ved Hygikit:

✓ 1. Praktisk, mobilt og fleksibelt

✓ 2. Lett å bruke og lett å forstå

✓ 3. Gir resultater med det samme

Settet inneholder:

50 gr. Hygikit pulver

200 ml Hygikit krem

1 Hygikit UV-lampe

1 Børste 

Varenr. 4119

Les mer på www.scjp.com



Sånn bruker du Hygikit

TRENING I HÅNDVASK

- Med Hygikit-Krem
TRENING I OVERFLATERENGJØRING

- Med Hygikit-Pulver

Verktøy som skal brukes

Ur, engangspapirservietter, såpe, Hygikit
krem og Hygikit UV-lampe.

Fremgangsmåte:

1. Testpersonen vender håndflatene 
opp med fingrene lett bøyde. Fordel 
en liten mengde Hygikit krem i  
hånden. 

2. Testpersonen gnir Hygikit kremen 
grundig inn overalt på hendene. 

3. Testpersonen vasker hender med 
såpe. Tenn deretter UV-lampen og 
hold den 25 – 50 mm over testper-
sonens hender. De steder hvor det 
stadig er kunstige ”bakterier” vil 
fremtre som fluorescerende farge. 
Testpersonen vil umiddelbart kunne 
se vaskeeffekten. 

4. Gjenta trinn 1 og 2 men informer 
denne gangen testpersonen om å 
være omhyggelig med håndvasken 
og om å følge eventuelle håndvaske-
prosedyrer.

Testpersonen vil heretter kunne se et
vesentlig mindre antall ”bakterier” på
hendene.

Verktøy som skal brukes

Ur, papirservietter, såpe, Hygikit pulver,
Hygikit UV-lampe, børste og ferdig-
blandet oppløsning av rengjøringsmiddel.

Fremgangsmåte:

1. Fordel en liten mengde pulver på den 
overflate som ønskes rengjort. 

2. Testpersonen fordeler pulveret med 
en papirserviett ud over overflaten 
som ønskes rengjort. 

3. Tenn UV-lampen og hold den 50 –75 
mm fra overflaten. De kunstige”bak-
terier” vil fremtre som fluorescerende 
farge. 

4. Foreta en 15 sekunders rengjøring av 
overflaten og stopp. Tænd UV-lamp-
en og se hvor mange kunstige ”bak-
terier” som er igjen. 

5. Foreta igjen en 15 sekunders ren- 
gjøring af overflate og stopp. Tenn 
UV-lampen og betrakt resultatet.
Fortsett som anført ovenfor til det  
ikke er flere bakterier igjen.

Prøv å fordele en liten mengde Hygikit pulver på dine 
hender. Hils så på andre personer ved å trykke deres 
hånd. Bruk Hygikit-lampen til at vise hvordan de “kun-
stige bakterier” har blitt spredd og dermed overført til 
andre.

Vet du hvor raskt bakterier sprer seg?

Les mer på www.scjp.com



RETHINKING THE PROFESSIONAL EXPERIENCE

5 tips til et bedre resultat
Les følgende instruksjoner før du bruker Hygikit for å få optimalt resultat.

1. Gjør testen i mørke omgivelser
Gjør testen i mørke omgivelser for å få det optimale resultat. De kunstige

fluorescerende ”bakteriene”, som er innholdet i væske og pulver, er frem-

stilt slik at de lyser mest mulig - jo mørkere desto bedre.

2. Påfør krem og pulver omhyggelig
Hygikit krem skal påføres omhyggelig overalt på hendene. Vær forsiktig når 

du strør Hygikit pulveret på - det kan komme mye ut på én gang. Det an-

befales å bruke kun et tynt lag (som støv).

3. Håndter UV-lampen korrekt
Ved utførelse av testen bør UV-lampen håndteres av en person som ikke

selv deltar i selve testen av to grunner. Personer som deltar i testen har

sannsynligvis våte hender og selv om lampen er både vanntett og støtsik-

ker, frarådes dette. Personer som deltar i testen kan ved uhell komme til å 

påføre kunstige ”bakterier” på lampen – herved blir resultatet misvisende.

4. Bruk av annen UV-lampe
Standard UV-lamper kan ikke brukes, da:

1. UV-lamper som brukes på sykehus gir et standard lys blandet med UV, 

hvilket gir et mindre fluorescerende resultat. Den spesielle Hygikit lamp-

en stopper det usynlige lys og gir dermed en mer lysende visuell effekt.

2. Sykehusenes UV-lamper kan evt. sende ut korte UV-stråler som kan 

skade øyet og gi forbrenning – dette skjer ikke med Hygikit UV-lampe.

5. Annen bruk av Hygikit
Hygikits anvendelse er ubegrenset. Du kan på alle vaskbare flater bruke 

Hygikit og dermed få en visuell demonstrasjon av rengjøringens standard.
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