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Beskrivning 
Brilliance MedicalCleaner Protect & Care är ett flytande 
och snabbverkande handdesinfektionsmedel på alkoholbas 
för professionellt och privat bruk, klart för användning. Den 
kan användas inom all hygienisk verksamhet inom hälso- och 
sjukvården, för professionell användning inom industri, 
handel, offentliga byggnader och av privata konsumenter för 
rengöring av kontaktytor. Den höga alkoholhalten gör att den 
är mycket effektiv och kan användas bland annat till att 
förebygga infektioner. 
 
 Den används för hygienisk rengöring mot bakterier, jäst och 
inkapslade virus (som influensa- eller corona-viruset) och är 
därför perfekt för sjukhus, läkarmottagningar, lokalstädare, 
vårdpersonal, skolor och andra verksamheter och 
professionella användare för att skydda anställdas och 
besökares hälsa. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
BauA reg. nr: 89290 
VAH: Metoder och krav testade och godkända i 
listningsförfarandet 
 
ATFA:   uppfyllt 
NWFA:   uppfyllt 
MFMA:  uppfyllt 
 
Särskilda anvisningar 
Desinfektionsmedlet ska användas med försiktighet! Läs 
alltid etiketten och det tekniska databladet före 
användning!  
Förvaras oåtkomligt för barn! Kan ge torr hud eller 
hudsprickor. Handdesinfektion är en viktig åtgärd för att 
skydda mot infektioner. 
 
 Handsprit har etablerat sig över hela världen som den mest 
effektiva och hudvänliga metoden för att desinficera händer. 
Brilliance MedicalCleaner Protect & Care kan med hjälp 
av ett doserings- eller sprayhuvud hällas över i en liten 
förpackning lämplig för det dagliga behovet.  
 
Sammansättning 
100g lösning innehåller 81g (85,6 vol.-%) etanol samt 0,15g 
väteperoxid och glycerin  
 
Användningsområden 
Den passar till hygienisk handdesinfektion och ytdesinfektion.  
Produkten är därför perfekt för stolar, bord, bänkar, handtag, 
ledstänger eller träningsutrustning som används av många 
olika personer vid olika tillfällen. Vid behov ska ett 
materialkompatibilitetstest utföras på ett dolt område. 
 
Användning och exponeringstider 
Hygienisk handdesinfektion 
Gnid in minst 3 ml outspädd desinfektion i torra händer. 
Händerna ska fuktas hela tiden med det outspädda 
preparatet under hela appliceringstiden. (EN 1500) 30 

sekunder. Inkapslade virus och bakterier avaktiveras eller 
dödas med en effektivitet på 99,99 %. 
 
Ytdesinfektion utan mekanik 
Provad enligt EN 13727 och EN 13624 mot bakteriedödande 
medel och jästsvampar. Spraya på produkten och låt den 
verka i 15 minuter. Särskilt lämplig för ytor som används 
dagligen, såsom (dörrhandtag, räcken, telefoner etc.) Testa 
kompatibiliteten med ytmaterialet. Kontrollera skyndsamt 
explosionsskyddet och sörj för god ventilation. 
 
Effektspektrum 
Bakteriedödande, jästdödande, begränsad virusdödande, 
den avaktiveras eller dödas med en effektivitet på 99,99 % 
 
Förvaring/transport 
Brilliance MedicalCleaner Protect & Care är lagerstabil i 
12 månader om den förvaras i sluten originalförpackning. 
Produkten ska förvaras svalt och torrt.  
 
Första-hjälpen-åtgärder 
Allmänt 
Kontakta läkare om du får symtom eller om du känner dig 
osäker. Undvik att ge dryck oralt om den drabbade är 
medvetslös 
Trygga den medvetslösas andning genom att placera 
personen i stabilt sidoläge och kontakta läkare. 
Undvik inandning 
Flytta den drabbade till frisk luft, håll personen varm och låt 
vila. Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd, 
ge konstgjord andning 
Vid kontakt med huden, 
tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid kontakt med huden, 
tvätta genast med mycket tvål och vatten. Undvik 
lösningsmedel eller förtunningar. 
Vid kontakt med ögonen, 
skölj varsamt med vatten i några minuter. Ta om möjligt ur 
kontaktlinser. Fortsätt skölja. Kontakta omedelbart läkare. 
Vid förtäring 
Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen 
är vid medvetande). Kontakta omedelbart läkare. Låt den 
drabbade vila. Framkalla EJ kräkningar. 
 
Allmän information 
Läs igenom detta tekniska datablad noggrant innan du 
använder produkten. All användning som inte är förenlig med 
det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle 
betraktas som otillbörlig. Felaktig användning och 
underlåtenhet att följa anvisningarna i denna manual är 
användarens eget ansvar och utesluter följaktligen 
tillverkarens ansvar och garanti. Innan produkten används ska 
ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman. 
Säkerhetsdatabladet ska alltid följas.  
 
* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra 
trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av 
den tekniska publikationen den senaste versionen av det 
tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker 
anpassas alltid om det finns nytryckning. 


