
HYGIEJNE

SUNDHEDSSEKTOREN



FAKTA OM SMITTE  
I SUNDHEDSSEKTOREN

•  100.000 danskere rammes  
hvert år

•  8-10% af alle hospitalsindlagte 
rammes

•  Ca. 3.000 dør, især ældre og  
folk der i forvejen er syge

SMITTEVEJE

Smitte kan spredes på mange måder. 
At kende smittevejene er i sig selv 
et vigtigt trin på vejen til at sætte en 
effektiv stopper for spredning. De 
typiske smitteveje er: Kontaktsmitte – 
ved både direkte og indirekte kontakt, 
dråbesmitte, luftbåren smitte, støv-
båren smitte, levnedsmiddelbåren og 
blodbåren smitte.

FOREBYG SMITTE

Forebyg spredningen af smitte  
ved hjælp af:

•  Håndvask

•  Hygiejnisk adfærd

•  Personlige værnemidler

•  Rengøring og desinfektion

•  Sterilisation

Se WHO’s anbefalinger på bagsiden

Tusindvis af patienter, beboere og personale i den danske sundhedssektor rammes 
hvert år af unødvendig sygdom. Med hygiejneløsninger fra Plum gør du det nemt at 
bryde smittevejene.

I en travl hverdag kan det være svært at fastholde de gode vaner, der forebygger 
infektioner og afbryder smitteveje. Hos Kiilto kender vi hygiejneudfordringerne. Vores 
løsninger er derfor alle udviklet, så de gør det nemt at opnå den bedst mulige  
hygiejne – uanset om det gælder håndhygiejne, overfladerengøring eller desinfektion.

Og fordelene ved god hygiejne er til at tage at føle på. Forbedret hygiejne vurderes 
at kunne spare sundhedssektoren for op imod 1 milliard kroner hvert år. Og endnu 
vigtigere: God hygiejne giver overskud til mere af det væsentlige - til nærvær,  
personlig pleje og behandling.

Kilde: Pharma, marts 2015: ”Første skridt i  
bekæmpelsen af hospitalsinfektioner”

RENE HÆNDER STARTER  
MED SUND HUD

Hvert år udsættes mange medarbejdere 
i sundhedssektoren for arbejdsbetinget
eksem og andre hudproblemer som 
f.eks. tør og revnet hud. Det giver 
problemer med håndhygiejnen, da 
revner i huden er ideelle gemmesteder 
for bakterier og vira. Problemerne kan 
skyldes hyppig håndvask, arbejde i 
våde miljøer, hudirriterende stoffer eller 
en allergisk reaktion. For at forebygge 
dette skal du bruge milde og effektive 
midler, der hjælper med at holde huden 
både ren og sund. Sund hud er lettere 
at holde ren og er dermed en forudsæt-
ning for god håndhygiejne. En genop-
byggende håndcreme er en væsentlig 
del af indsatsen, da den kan afhjælpe 
en række af de udfordringer, din hud 
skal overvinde.

God hygiejne betaler sig



FORDELE VED BRUG AF  
VORES POSER 

• Minimerer affaldsmængden idet  
 poserne tømmes helt og falder  
 sammen under tømning

• Hygiejniske

• Poserne er lufttætte og  
 begrænser dermed bakterie- 
 vækst under brug

• Nemme at sætte i og udskifte

Plum er praktiske løsninger  
til en travl hverdag

Hos Kiilto er vi eksperter i håndhygiejne. Vores løsninger markedsføres under 
varemærket Plum, og alle produkter er udviklet ud fra et indgående kendskab til 
sundhedssektoren og dens udfordringer, eksempelvis med Norovirus og MRSA.

Resultatet er, at Plum sortimentet er praktiske løsninger af god kvalitet, der sikrer 
høj hygiejnestandard, selv når der er travlt. Desuden står vi altid parat med rådgiv-
ning og hjælp til systemer, vejledninger og undervisning. Også i forhold til kravet om, 
at alle områder af sundhedssektoren skal efterleve de Nationale Infektionshygiejni-
ske Retningslinjer, NIR. Produkterne overholder således strenge lovkrav og tager  
hensyn til brugernes sundhed.

Med en hygiejneløsning fra Kiilto og Plum er du med andre ord hjulpet rigtig godt på 
vej. Oven i købet på en måde så både økonomi og hudpleje er tænkt ind fra starten 
– du bruger aldrig større mængder end nødvendigt, og aldrig skrappere midler end 
nødvendigt. 

SÅDAN HJÆLPER DU GOD  
HÅNDHYGIEJNE PÅ VEJ

Sørg for adgang til et bredt udvalg 
af sæber, shampoo, hånd- 
desinfektionsmidler og cremer. 
Vælg milde og effektive produkter 
uden parfume. Overhold følgende 
tre råd:

1. Vask hænderne med vand  
 og sæbe, når de er synligt  
 snavsede
2. Desinficér hænderne med  
 85% sprit før og efter kontakt  
 med hver enkelt patient eller  
 beboer – og i øvrigt når hæn- 
 derne ikke er synligt snavsede
3. Anvend en god og genopbyg- 
 gende hudplejecreme – gerne  
 flere gange i løbet af arbejds- 
 dagen

DESIGNET TIL AT BEGRÆNSE SMITTE

Vores produkter og løsninger er designet ud fra en række enkle men effektive 
principper. Tilsammen gør de det nemt at fastholde de gode vaner og begrænse 
smittefaren; du får et integreret system med maksimal tilgængelighed, det er nemt 
og effektivt at rengøre, det er albuebetjent eller berøringsfrit, og så er alle produkter 
både milde og effektive – langt de fleste endda Svanemærket.  
Se mere på www.kiilto.dk

SÅDAN UDFØRER DU EN KORREKT HÅNDVASK OG DESINFEKTION

Lad os hjælpe dig  
med dine udfordringer

Hos Plum er vi eksperter i håndhygiejne til arbejdslivets mange udfordringer. Lige fra 
operationsstuen til maskinværkstedet. Vi kender alt til korrekt håndhygiejne og er 
klar til at rådgive og hjælpe også på din arbejdsplads. Med systemer. Med synlige 
anvisninger. Og med undervisning.

DEN OPTIMALE HÅNDHYGIEJNE
Det bedste middel mod almindelige bakterier og vira er korrekt håndvask med vand 
og sæbe. Hånddesinfektion er også effektivt, men erstatter ikke vand og sæbe. 
Brug derfor hånddesinfektion som supplement. Husk også en god håndcreme, som 
genopbygger hudens naturlige balance.

RENE HÆNDER STARTER MED SUND HUD
Hvert år udsættes mange medarbejdere i fødevaresektoren for arbejdsbetinget 
eksem og andre hudproblemer som fx tør og revnet hud. Det giver problemer med 
håndhygiejnen, da revner i huden er ideelle gemmesteder for bakterier og vira. 
 Problemerne kan skyldes hyppig håndvask, arbejde i våde miljøer, hud irriterende 
 stoffer eller en allergisk reaktion. For at forebygge dette skal du bruge  milde og 
 effektive midler, der hjælper med at holde huden både ren og sund. Sund hud er 
 lettere at holde ren og er dermed en forud sætning for god håndhygiejne. 
En  genopbyggende håndcreme er en væsentlig del af indsatsen, da den kan afhjælpe 
en række af de  udfordringer, din hud skal overvinde. 

SÅDAN UDFØRER DU EN KORREKT HÅNDVASK OG -DESINFEKTION 
Fjern smykker og gem dem til efter arbejdstid. Gør hænderne våde. Påfør og fordel 
sæben godt. Vask hænderne grundigt! Vær særlig opmærksom på fingerspidser, 
negleområder, områder mellem fingrene, tommelfingre, håndled og -ryg. Ved hånd- 
desinfektion følges samme procedure på rene og tørre hænder.

1:
Håndflade mod 
håndflade

2:
Højre håndflade over 
venstre håndryg og  
venstre håndflade over 
højre håndryg

6:
Roterende vask af højre 
håndflade med venstre 
hånds fingre tæt samlet  
og modsat

3:
Håndflade mod 
håndflade med fingrene 
flettet

4:
Bagsiden af fingrene mod 
modsatte håndflade, hvor 
fingrene griber ind i 
hinanden

5:
Roterende vask af højre 
tommelfinger med 
venstre håndflade og 
modsat

EN GUIDE TIL  
KORREKT HÅNDVASK
Rigtig mange vasker ikke deres 
hænder grundigt nok. De glemmer 
nogle gange sæbe, vasker ikke  
længe nok og overser  tommel fingre, 
områd erne mellem fingrene,  
hånd rygge, fingerspidser og negle-
områderne. Vi har udarbejdet en 
guide til korrekt håndvask. Sæt den 
på jeres spejle eller på fliserne lige 
over vasken, så alle husker, hvordan 
korrekt håndvask skal foretages.

Den optimale håndhygiejne består af tre skridt:
•  Vask hænderne grundigt med vand og sæbe, inden du håndterer rå- og
færdigvarer. Specielt når du har været på toilettet, holdt pause, skifter
arbejdsfunktion, været væk fra  produktionen osv.

•  Brug hånddesinfektion på tørre og ikke synligt snavsede hænder. Sæbe og
hånddesinfektion er et effektivt makkerpar til at undgå spredning af bakterier
og vira.

•  Anvend en god og genopbyggende hudplejecreme – før arbejdet, i pauserne
og efter arbejdet.



Sæbe
Specialudviklede sæber der alle er effektive og skånsomme mod hud og miljø. Svanemærket og 
uden parfume, farver og parabener. Det er vigtigt, at huden bliver helt ren, hver gang du vasker 
hænder. Både i forhold til hudpleje og smittespredning. Vores serie af hånd- og badesæbe er 
derfor alle både effektive og milde.

MILD

DAILY

NATURE SHAMPOO

Ekstra mild og meget hudvenlig. Specielt 
velegnet til hyppig håndvask i forbindelse med 
patientpleje og rengøring. Kan anvendes ofte 
uden at udtørre huden. Kan også anvendes til 
intimvask.

Mild håndsæbe til den almindelige, daglige 
håndvask. God renseeffekt og et ekstra blødt 
skum. 

God og mild all-round shampoo til normal og 
hyppig hårvask. Udtørrer hverken hår  
eller hud. Kan også anvendes som krops-
sæbe.

INDHOLD VARENR.
100 ml tube 1662
600 ml pumpeflaske 1661                                                            
1,0 l pose 1666 
1,0 l flaske 1677
1,4 l bag-in-boks  1667

INDHOLD VARENR.
600 ml pumpeflaske 1558
1,0 l pose 1556 

INDHOLD VARENR.
50 ml tube  1768
100 ml tube  1762
600 ml pumpeflaske 1761
1,0 l pose 1766

5090 0050

5090 0050

5090 0050

Hånddesinfektion

Hænderne er vores største smittekilde. Hyppig vask og desinfektion i henhold til retningslinjerne mind-
sker risikoen for smittespredning markant. Alle Plum produkter til hånddesinfektion er CEI vurderet.

*Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

HÅNDDESINFEKTION 85%,  
GEL

HÅNDDESINFEKTION 85%,  
FLYDENDE

HÅNDDESINFEKTION 85%  
+ 0,5% KLORHEXIDIN,  
FLYDENDE

Alkoholbaseret hånddesinfektion i gelform. 
Indeholder 85% denatureret ethanol. 
Reducerer effektivt bakterier og vira fra 
hænderne samt minimerer smittespredning. 
Baktericidal og virucidal effekt på 30 sekunder. 
Dokumenteret effekt: 
EN1500, EN13727
EN14476, EN 13624.  

Alkoholbaseret hånddesinfektion i flydende 
form. Indeholder 85% denatureret ethanol. 
Reducerer effektivt bakterier og vira fra 
hænderne samt minimerer smittespredning. 
Baktericidal og virucidal effekt på 30 sekunder. 
Dokumenteret effekt: 
EN1500, EN13727
EN14476, EN13624.

Alkoholbaseret kirurgisk hånddesinfektion i 
flydende form med klorhexidin. Indeholder 
85% denatureret ethanol og 0,5% klorhexidin 
der giver produktet langtidsvirkning på op til 5 
timer. Reducerer effektivt bakterier og vira fra 
hænderne samt minimerer smittespredning. 
Baktericidal effekt på 2 minutter.  
Dokumenteret effekt: 
EN12791, EN13624, EN13727.

INDHOLD VARENR.
Clips til 75 ml flaske 4198 
75 ml flaske 3952
120 ml flaske 3959
150 ml flaske 3962
600 ml pumpeflaske 3951
1,0 l pose 3955
1,0 l flaske 3957

INDHOLD VARENR.
120 ml flaske 3851
600 ml pumpeflaske 3852
1,0 l pose 3855
1,0 l flaske 3857

INDHOLD VARENR.
600 ml pumpeflaske 3863
1,0 l pose 3866
1,0 l flaske 3867



Hudplejecreme
En serie af milde og genopbyggende hudplejecremer. De fleste er Svanemærket og uden  
parfume, farve og parabener.

God hudpleje er vigtig i en branche, der hyppigt vasker og desinficerer hænder. Hudplejecreme 
beskytter og genopbygger hudens barrierefunktion og forhindrer, at hænderne tørrer ud og  
derved bliver en smittekilde.

Det er en god idé som minimum at benytte creme hver dag efter arbejde - også gerne i løbet af 
dagen på tidspunkter, hvor huden har fred til at absorbere og genoprette fugt- og fedtbalancen.

HANDY MILD 25%

HANDY LOTION 18%

HANDY CREME 40%

Genopbyggende hudplejecreme uden 
parfume. Indeholder 25% fedt og fugtgivende 
ingredienser der hjælper huden med at gen-
opbygge sin naturlige fugt- og fedtbalance. 
Cremen er non-ionisk, hvilket betyder, at den 
ikke indeholder ladede ioner, som ophæver 
virkningen af klorhexidin. Velegnet til pleje af 
normal og tør hud. 

All-round hudlotion til hænder og krop.  
Med 18% fedt. Plejer normal og let tør hud. 
Nem at smøre ud og trænger hurtigt ind. 
Uden parfume, farver og parabener.

Fed genopbyggende hudplejecreme uden 
parfume. Indeholder 40% fedt og fugtgivende 
ingredienser som vitamin B5, Urea og Vitamin 
PP, der virker beroligende og lindrende på 
huden og samtidig genopbygger og beskytter 
hudens naturlige barrierefunktion. Optimal til 
pleje af hænder, der er udsat for hyppig 
håndvask, og til pleje af tør og irriteret hud.

INDHOLD VARENR.
50 ml tube 2534
100 ml tube 2532
0,5 l pose 2535

INDHOLD VARENR.
600 ml pumpeflaske 2606

INDHOLD VARENR.
50 ml tube 3135
100 ml tube 3131

LOCOBASE 
FEDTCREME

LOCOBASE 
REPAIR

Specialprodukt til problemhud. Fed plejecreme 
med 70% fedt til genopbygning af tør og 
irriteret hud.

Specialcreme til særlig tør hud. Indeholder 
fedtstoffer der naturligt indgår i hudbarrieren. 
Fremskynder hudens egen reparationsproces 
og giver langvarig beskyttelse mod udtørring. 
Fedtindhold på 63%.

INDHOLD VARENR.
100 ml tube 3968

INDHOLD VARENR.
50 ml tube 3972

5090 0050

5090 0050

5090 0050



Dispensere
God håndhygiejne kræver ikke bare gode produkter. Det kræver også, at produkterne er nemme  
at bruge, er let tilgængelige og placeret det helt rigtige sted. Det sørger det fleksible dispenserprogram 
fra Plum for. Vores dispensere gør det enkelt at opbygge gode vaner og sikre en høj hygiejnestandard i  
hverdagen. Dispenserne er hygiejniske og nemme at genopfylde og rengøre. De tilhørende produkter er 
pakket i lufttætte poser og flasker, der begrænser bakterievækst under brug.

NIR anbefaler at anvende væghængte dispensere, albuebetjente eller berøringsfrie.

COMBIPLUM STÅL Effektiv og praktisk dispenser i rustfrit stål. 
Produceret til både sæber, cremer og 
desinfektionsprodukter. Med albuebetjening. 

Kan anvendes til 1,0 l poser og 1,0 l flasker.

TYPE VARENR.
1,0 l rustfrit stål  4279

WIPECLEAN  
VÆGHOLDERE

Vægholder i rustfrit stål til vægmontering  
af WipeClean produkterne. 
Nem at montere, rengøre og opfylde.

TYPE VARENR.
Small            4112
Large            4113
Mini            4114

COMBIPLUM EASY

COMBIPLUM PLAST

COMBIPLUM  
ELECTRONIC

GULVSTANDER

Økonomisk og driftsikker dispenser i rustfrit 
stål med arm i plast. Produceret til både 
sæber, cremer og desinfektionsprodukter. 
Med albuebetjening. 

Kan anvendes til 0,5 l og 1,0 l poser.

Enkel og effektiv dispenserløsning i plast. 
Produceret til både sæber, cremer og  
desinfektionsprodukter. Med eller uden  
albuebetjening. Kan anvendes til 1,0 l poser.

Berøringsfri dispenser til automatisk  
hånddesinfektion og flydende håndsæbe.  
Leveres med batterier til ca. 1 års brug.

Gulvstander til montering af dispenser på 
steder, hvor vægdispenser ikke ønskes eller 
ikke kan monteres. Placér og flyt standeren frit 
efter behov. Alle dispensere af typen  
CombiPlum kan monteres direkte på 
standeren.

TYPE   VARENR.
0,5 l plast/rustfrit stål  4285
1,0 l plast/rustfrit stå 4283

TYPE     VARENR.
1,0 l transparent hvid 4292
1,0 l transparent hvid* 4294
1,0 l blank hvid* 4295

*Leveres med albuebetjening    

TYPE VARENR.
1,0 l blank hvid  4302

TYPE VARENR.
Antracit grå 4305
Rustfrit stål 4311

DISPENSO

DRYPBAKKER

Enkel holder i rustfrit stål til 600 ml pumpe- 
flasker. Med albuebetjening.

Drypbakker i rustfrit stål til montering  
på hhv. 1,0 l CombiPlum Stål/Easy og  
1,0 l CombiPlum Electronic dispenserne.

TYPE VARENR.
Vægholder til 600 ml 4195

TYPE VARENR.
Til Stål/Easy  4273
Til Electronic 4310
Til Electronic - Rustfrit stål 4313
Til Electronic - Hvid  4314



WipeClean
Den enkle vej til effektiv rengøring og desinfektion. WipeClean er den ideelle løsning, når du skal rengøre og desinficere 
overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr. Sortimentet lever op til EN16615 standarden og er CEI vurderet. 
Produkterne er pakket i forpakninger med nem og lufttæt lukning. For at skåne hænderne mod udtørring anbefales det at 
anvende handsker i hht. EN374.

Træk en klud op af pakken, tør af og smid ud. Nemmere bliver det ikke. Du sparer tid og er altid sikker på den rette dosering. 
Løser ethvert behov og bryder smittekæden - sikkert og nemt. Produktblad med bakterieguide kan rekvireres på www.kiilto.dk

WIPECLEAN
UNIVERSAL
CLEANING

WIPECLEAN  
ALCO FREE  
DISINFECTION

WIPECLEAN  
CHLORINE  
DISINFECTION

Wipes til nem og enkel rengøring af alle over-
flader, der tåler vand. Kludene indeholder den 
rette blanding af vand og sæbe og er klar til 
brug lige fra pakken. De bløde og  
behagelige klude former sig efter hånden og 
kommer nemt rundt i alle hjørner. 

Wipes med ethanol til effektiv desinfektion af 
overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der 
tåler alkohol.  
Dokumenteret baktericidal, fungicidal og  
virucidal effekt bl.a. mod norovirus.  
Godkendt til fødevarevirksomheder. 

Dokumenteret effekt: 
EN13727, EN13697, EN16615, EN13624, 
EN14476, EN14348. 

Mini måler 20x20 cm og er til at desinficere 0,5 m2

Small måler 20x30 cm og er til at rengøre/desinficere 1 m2

Large måler 40x30 cm og er til at rengøre/desinficere 2,5 m2

INDHOLD VARENR.
Small, 25 stk. 5231
Large, 20 stk. 5232 

INDHOLD VARENR.
Small, 25 stk. 5211
Large, 20 stk.  5212
Mini, 100 stk. 5252

INDHOLD VARENR.
Small, 25 stk. 5203
Large, 20 stk.  5204

WIPECLEAN
ETHANOL  
DISINFECTION 80%

Intermediate-Level disinfection

Intermediate-Level disinfection

High-Level Disinfection

*Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Tør overfladen, så den holdes  
fugtig i henhold til angiven  
kontakttid på forpakningen.

2797

2797

2797

INDHOLD VARENR.
Small, 10 stk. 5241
Large, 5 stk.  5242

Wipes med klor til effektiv desinfektion af  
kontaktpunkter, overflader og ikke-invasivt  
medicinsk udstyr, der tåler klor. Anvendes 
hvor der er specielt høje krav til desinfektion 
f.eks ved isolation. Dokumenteret baktericidal, 
fungicidal, virucidal og sporicidal effekt mod 
bl.a. norovirus og C. difficile. Klar til brug lige fra 
pakken. 

Dokumenteret effekt: 
EN13727, EN13697, EN16615, EN13624, 
EN14476, EN14348, EN17126. 

Alkoholfri wipes til effektiv desinfektion af 
overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, 
der tåler vand men ikke alkohol. Samme høje 
effekt som desinfektion med alkohol.  
Dokumenteret baktericidal, fungicidal, virucidal 
og sporicidal effekt mod bl.a. norovirus og C. 
difficile. 

Dokumenteret effekt: 
EN13727, EN13697, EN16615, EN13624, 
EN14476, EN14348, EN13704.   

Wipes med ethanol og tensid til effektiv  
rengøring og desinfektion af overflader og  
ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler 
alkohol. Dokumenteret baktericid, fungicid og 
virucid effekt mod bl.a. norovirus. 

Dokumenteret effekt: 
EN13727, EN13697, EN16615, EN13624, 
EN14476, EN14348. 

WIPECLEAN  
ETHANOL DISINFECTION 
MED TENSID

2797

INDHOLD VARENR.
Mini, 100 stk. 5261
  

Intermediate-Level disinfection



Få styr på hygiejnen  
på den lette måde

Hos Kiilto hjælper vi ikke bare med 
effektive og skånsomme produkter og 
gennemtænkt design i emballager og 
dispensere. Vi tilbyder også hjælp til at 
opbygge de gode vaner, der fremmer 
sundhed og hygiejne i hverdagen. 

Vi kommer gerne på besøg og afhol-
der et uforpligtende informationsmøde 
for én eller flere afdelinger, hvor vi 
sammen gennemgår den nyeste  
viden om optimal håndhygiejne.  
Herved sikrer I, at alle er godt klædt 
på til at klare hverdagens mange 
udfordringer.

Kontakt os 
Tag kontakt og få en snak med en af 
vores konsulenter. Du finder dem på 
www.kiilto.dk. Du kan også kontakte 
os på telefon 6471 2112 eller mail til  
info.dk@kiilto.com.

En løsning fra  
Kiilto giver dig  
markante fordele
• Effektiv mod snavs og smitte

• Skånsom mod hud  
 og materialer

• Nem at arbejde med

• Lever op til NIR-standarder

• Omkostningseffektiv

• Bidrager til reduktion  
 af sygedage

WHO ANBEFALER
FN’s Verdenssund- 
hedsorganisation  
WHO har opgjort de  
fem situationer,  
hvor det er vigtigst  
at rengøre hænder  
med vask og/eller  
desinfektion:

Kilde: WHO, oktober 2006 v. 1:  
”5 moments for handhygiene”
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