
1 Fjern synlig forurensing og vask før desinfisering. Jmf. NS-6600.
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Tørk av eller skyll overflaten med rent vann etter desinfeksjon dersom det er
usikkerhet rundt materialkompabilitet. Spesielt viktig på metall/stålflater.4
Merk LifeClean flasken med åpningsdato. En åpnet flaske er holdbar i 4 uker for 
sporicid effekt, 8 uker for virus, baktericid og mykobaktericid effekt.

Overskudds væske kan helles i avløp, legg flasken til resirkulering.
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Virketid 1 - max 5 minutter.

4
Utstyr som er i kontakt med slimhinner skal, ifølge Statens Legemiddelverk 
skylles med sterilt vann. Evt. følg lokale retningslinjer.
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LIFECLEAN OVERFLATEDESINFEKSJON
BRUKERVEILEDNING

Full effekt mot
Vegetative bakterier, virus, sopp  og mykobakterier på 1 minutt. Sporer som f.eks. Clostridium difficile og Bacillus 

subtilis på 5 minutter. LifeClean er ferdig blandet og klar til bruk. Dette sikrer at blandingen alltid har riktig 
konsentrasjon og er enkel i bruk.

Innhold 
Klordioksid <0,2% nominell 200 ppm 
Tensid <0,2%
pH2 

Det anbefales bruk av ådedrettsvern ved langvarig eksponering, i tillegg til 
bruk av hansker for å unngå uttørring av huden. Følg lokale rettningslinjer. 

Anbefalt fremgangsmåte ved desinfeksjon av flaterAnbefalt fremgangsmåte ved desinfeksjon av flater

Anbefalt fremgangsmåte ved desinfeksjon av utstyr

Generell informasjon
Desinfiser overflater i henhold til gjeldende prosedyrer. Det anbefales å tørke eller 
skylle av når lokale rutiner tilsier det og når det er usikkerhet rundt hvordan 
materialet reagerer på desinfeksjon. Vask først hvis det finnes rester av tidligere 
påførte kjemikalier på flaten da dette kan reagere med LifeClean.
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Påfør LifeClean desinfeksjon med ren klut på ønsket flate. Virketid 1-5 minutter. 
Se til at flaten er fuktig i virketiden, men ikke påfør for mye.

Informasjon om 
håndtering, 
stabilitet og 

materialkompabilitet, 
se sikkerhetsdatablad.

Holdbarhet i kar:
LifeClean som er overført til annen 
beholder er holdbar og har effekt 
opp til 3 timer i åpen beholder og 
opp til 8 timer i lukket beholder.  

Påfør LifeClean direkte på utstyret med klut, evt. legg utstyret i en beholder 
med LifeCLean. 

Rengjør utstyret før desinfisering. Påfør LifeClean desinfeksjon.

Vi anbefaler bruk av egnet 
åndedrettsvern ved utilstrekkelig 
ventilasjon, og ved langvarig 
eksponering.
(Ref: sikkerhetsdatablad sek. 8.2.1.) 

Påføring med mopp
Legg moppen på et flatt underlag 
under påføring, unngå å ha denne i 
ansikts høyde for å unngå ubehag.

Vask av utstyret etter virketiden
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