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Beställning
Offentliga vårdgivare beställer via Raindance Marknadsplats.
Privata vårdgivare beställer via OneMeds webshop.
Läs mer om beställning av förbrukningsartiklar på vardgivare.skane.se/forbrukning

Reklamation
Läs mer om hur du reklamerar på vardgivare.skane.se/forbrukning

Sortimentslistan
Behöver du en bättre överblick över utgående produkter, vilken produkt som ersätter en annan eller hur
många artiklar en förpackning innehåller? Då kan sortimentslistan hjälpa dig på vardgivare.skane.se/
sortimentslistan

Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad på avtalade produkter hittar du i KLARA produktregister på intranätet (offentliga
vårdgivare)

Vårdhygien
Få vägledning om användningsområden för desinfektionsprodukter på vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/
vardhygien
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DESINFEKTIONSARTIKLAR
Handdesinfektionsmedel
HANDDESINFEKTIONSMEDEL - LIV Des 75

Clemondo

Ofärgad, koncentrerad med återfettande verkan. pH 7,0 koncentrat.
Dosering Ta 2 pumptag (4 ml) desinfektionsmedel och massera in på händer och underarmar,
naglar och nagelband. Inverkningstid minst 30 sekunder.
Hälsorisker Brandfarlig.
* 150 ml kommer successivt att ersättas av flaska med lock med plombering.
Art nr

25770

150 ml *

Ersätter 3230

25771

600 ml

Ersätter 14421

Brandfarlig

HANDDESINFEKTIONSMEDEL - DAX Preop 80

KiiltoClean

Med långtidseffekt som lämpar sig för kirurgisk handdesinfektion vid operationsavdelningar.
Innehåller ett hudåterfettande ämne.
Dosering
1. Tvätta med tvål och vatten i minst 1 minut. Skölj och torka noggrant med torkpapper.
2. Massera in minst 4,5 ml under 45 sekunder på händer, handleder, underarm och armbågar.
Repetera proceduren.
3. Huden hålls fuktig under hela desinfektionsfasen, låt därefter lufttorka.
Hälsorisker Brandfarlig.
Art nr

25773

600 ml med pump

Ersätter 16349 DAX Preop 80

Mycket
brandfarlig

HANDDESINFEKTIONSMEDEL - Antibac

KiiltoClean

Våtservetter med mjukgörare som bevarar hudens fuktbalans. Avsedda för desinfektion av
händer. Innehåller glycerin. 85 % alkohol, etanolbaserad.
Hälsorisker Brandfarlig.
Art nr

25772

250-pack

Ersätter 18914

Brandfarlig
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Ytdesinfektionsmedel
YTDESINFEKTIONSMEDEL ETANOL MED TENSID - LIV DES +72

Clemondo

Etanolbaserad ytdesinfektion med tensid (=rengörande verkan). Avsedd för ytor kontaminerade med
blod, kroppsvätskor m m.
Används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via ytor och föremål.
Fri från Castoroil.
Dosering Appliceras rikligt på ytan. Låt verka minst 1 minut. Låt produkten lufttorka.
Hälsorisker Brandfarlig. Uttorkande för huden. Stänk i ögonen kan ge allvarlig ögonirritation.
Undvik exponering under längre tid när ventilationen är dålig.
Art nr

25761

300 ml

Ersätter 19514 (300 ml) DAX 70+

25760

1 liter

Ersätter 19513 (1 lit), 563 (1 lit) DAX 70+

Brandfarlig

Handskar

Skyddsglasögon

YTDESINFEKTIONSMEDEL ISOPROPANOL - DAX PLUS
Avsedd för desinfektion av släta ytor, exempelvis undersökningsbritsar, bänkar och bord. Verkar
snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan.
Består av ipa och med 45 volymprocent alkoholstyrka. Tillsatsen av tensid som smutslösare göra att
ytan inte behöver förbehandlas. Effektiv mot bakterier, svamp och olika typ av virus som exempelvis
hepatit B, C och HIV. God upplösande effekt på exempelvis spill av blod.
Dosering Dränk in en torkduk med outspädd brukslösning alternativt sputa direkt på ytan. Bearbeta
ytan upprepade gånger. Lämna ytan lätt fuktig i slutet av inverkningstiden och låt lufttorka. Använd så
mycket ytdesinfektionsmedel att utan är fuktig under hela kontakttiden.
Hälsorisker Brandfarlig. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller
omtöcknad vid längre tids exponering.
Art nr

26152

300 ml

Ersätter 25763 LIV Des 45+

26156

1 liter

Ersätter 25762 LIV Des 45+

Brandfarlig

Handskar

Skyddsglasögon

YTDESINFEKTIONSMEDEL VÄTEPEROXID - Incidin
För medicinska ytor och inventarier. Bruksfärdig lösning. Effektiv mot ett brett spektrum av
bakterier och virus. Avdunstar snabbt utan att lämna aktiva rester.
Observera! Ska inte användas för slutdesinfektion av invasiv medicinsk utrustning. Använd inte på
ytor som är känsliga för oxiderande ämnen, t ex marmor, koppar och mässing.
Dosering Bruksfärdig lösning
Hälsorisker Blanda inte med blekmedel eller andra klorerade produkter - klorgas kan bildas.
Tvätta händer efter hantering. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ecolab
NY PRODUKT

Art nr

25764

Oxyfoam 750 ml

25766

Oxyfoam 5 liter

25765

Oxywipe servett 100-pack

Handskar
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Huddesinfektionsmedel
HUDDESINFEKTIONSMEDEL ETANOL - Dermades

KiiltoClean

Etanolbaserat desinfektionsmedel utan färg som innehåller medel som förbättrar den långvariga
effekten för desinfektion av huden före operation, injektion, insättning av kanyl och
blodprovstagning.
Dosering Hudområdet som desinficeras före operation torkas noga och systematiskt med
huddesinfektionsmedel. Torka området 2-3 gånger. Operationsområdet täcks när alkoholen har
avdunstat från huden.
Små ingrepp: Före insättning av kanyl, injektion och blodprovstagning ska ett tillräckligt stort
hudområde torkas med desinfektionsmedel. Ingreppet görs när det behandlade området har
torkat.
Hälsorisker Brandfarlig. Orsakar allvarlig ögonirritaion.
Art nr

28431

500 ml

Brandfarlig

HUDDESINFEKTIONSMEDEL - Nex Clorex 2 % Prep
Våtservetter avsedda för desinfektion av hud. Innehåller klorhexidin och glycerin. 70 % alkohol,
isopropanolbaserad.
Hälsorisker Brandfarlig. Kan orsaka ögonirritaion.

Mediplast
Nyhet
september
2021

Art nr

28430

Skadlig
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Desinfekterande rengöringsmedel
DESINFEKTIONSMEDEL VÄRMEKÄNSLIGA INSTRUMENT
- Cidex OPA

Infection Prevention
Solutions

Bruksfärdig lösning för desinfektion av instrument.
Baktericid, fungicid, virucid och tuberkolocid efter 5 minuters kontakttid med
instrumenten.
Får inte avledas till spillvattennätet utan måste samlas upp och lämnas för destruktion.
Tillsammans med CIDEX® OPA testremsa säkerställs att koncentration på den upphällda
vätskan inte understiger “Minsta Effektiva Koncentration (MEC)”. CIDEX® OPA kan, efter
att den hällts upp i ett lämpligt tråg, användas upp till 14 dagar eller tills CIDEX® OPA
testremsa visar en för låg MEC.
Oanvänd lösning kan i öppnad originalförpackning (med stängd skruvkork) förvaras i upp
till 75 dagar.
Hälsorisker Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Risk för ögonskada vid stänk.
Art nr

26237

3,8 liter

Ersätter 25774 Wavicide 5 liter

27091

testremsor 2x60 st

Nyhet augusti 2018

Skadlig

Handskar

Skyddsglasögon

DESINFEKTIONSMEDEL - Klorrent Klorin naturell

Papyrus

Desinfektionsmedel utan tensid.
Dosering 1 dl Klorin blandas med 9 dl vatten.
Synligt smutsig yta som ska klorinstädas rengörs först med vatten och rengöringsmedel. Låt ytan
torka innan Klorin appliceras. Inverkningstid 10 minuter. Det betyder att ytorna måste vara fuktiga
så länge för att garanterat avdöda sporer. Överbliven klorinlösning får hällas ut i avloppet.
Hälsorisker Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
Art nr

25769

750 ml

Handskar

Skyddsglasögon

YTDESINFEKTIONSMEDEL KLORSERVETTER - Wet Wipe

Mediplast

Engångsdukar avsedda för användning vid punktdesinfektion och slutlig smittstädning efter patient
med misstänkt eller konstaterad Clostridium difficileinfektion.
Förpackningen innehåller en påse med vätska. När påsen knäcks rinner vätskan ut över engångsdukarna som sedan är klara för användning efter sju minuter. Efter att vätskan har fördelats
över dukarna bibehåller de sin desinficerande effekt i 48 timmar. Varje förpackning innehåller fem
dukar.
För att kloret inte ska inaktiveras krävs att ytan är rengjord innan den desinficeras.
Bruksanvisning Slå på mitten av förpackningens baksida. Låt påsen ligga med framsidan neråt i
minst sju minuter. Vänd därefter på den och engångsdukarna är klara för användning. Kontakttiden
är 10 minuter.
Art nr

26907

120-pack

Handskar
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YTDESINFEKTIONSMEDEL KLORMOPPAR - Wet Wipe

Mediplast

Engångsgolvmoppar avsedda för användning vid punktdesinfektion och slutlig smittstädning efter
patient med misstänkt eller konstaterad Clostridium difficileinfektion.
Förpackningen innehåller en påse med vätska. När påsen knäcks rinner vätskan ut över mopparna som sedan är klara för användning efter 20 minuter. Efter att vätskan har fördelats över
dukarna bibehåller de sin desinficerande effekt i sju dagar. Varje förpackning innehåller tre moppar.
För att kloret inte ska inaktiveras krävs att ytan är rengjord innan den desinficeras.
Bruksanvisning Slå på mitten av förpackningens baksida. Låt påsen ligga med framsidan neråt i
minst 20 minuter. Vänd därefter på den och golvmopparna är klara för användning. Kontakttiden är
10 minuter.
Art nr

26908

54-pack

Handskar

DESINFEKTIONSMEDEL OXIDERANDE - VIrkon Rely-On

Viroderm

För desinfektion av instrument och ytor. pH 2,6 (brukslösning 1 %).
Blanda inte med andra produkter eller ämnen.
Dosering Normal koncentration 1 %. Vid förekomst av TBC 3 %.
Hälsorisker pulver och brukslösning Irriterar ögon och huden. Risk för allvarlig ögonskada vid
kontakt med pulvret. Risk för astamaanfall och allergiska reaktioner i luftvägarna vid kontakt med
pulver och aerosol. Möjlighet till ögonspolning ska finnas.
Hud eller ögonkontakt Tvätt omedelbart med mycket vatten. Kontakta läkare.
Art nr

25767

1 liter startflaska med en påse Virkon 10 g
Fyll på med en liter lätt ljummet vatten och vänta
i cirka 3-5 minuter.
Brukslösning hållbar i 5 dygn.

Ersätter 14426

25768

Påfyllnadspåse 5x10 g

Ersätter 13912

Koncentrat

Frätande

Brukslösning (1%)

Handskar

Skyddsglasögon

Irriterande

Handskar

Tillbehör till desinfektionsmedel
ÖGONDUSCH - Plum

KiiltoClean

Art nr

25783

flaska 1 liter

Ersätter 13642

25784

väggställ med 2 flaskor - 1 liter

Ersätter 14040

28428

flaska 0,5 liter

Nyhet november 2020

28429

Väggställ med 2 flaskor 0,5 liter

Nyhet november 2020

HÅLLARE/DISPENSER - Sanaqua

Sanaqua

Hållare/dispenser för servetter, tvål, hand- och ytdesinfektionsmedel , se produktkatalog
Hållarsystem för förbrukningsprodukter
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HYGIENARTIKLAR
Ansikts- och hudvård
DUSCH- OCH BADOLJA - Libero Oil

SCA Hygien Products

Vid bad och rengöring av ömtålig, torr hud som inte tål tvål. Vid borttagning av feta salvor.
Kan smörjas direkt på huden eller tillsättas i badvattnet. Oparfymerad.
Innehåller rapsolja. Rik på vitamin E.
Art nr

25789

150 ml, enpatientsförpackning

Ersätter 21486 Bamse

HANDKRÄM - DAX

KiiltoClean

Oparfymerad. Mjukgörande för torra händer.
Art nr

29803

100 ml

25790 (250 ml LIV)

HUDSALVA - DAX

KiiltoClean

Hudsalva som binder fukt och verkar återfettande. Torkar snabbt in i huden.
Art nr

25791

125 ml, enpatientsförpackning

Ersätter 2199

LÄPPBALSAM - DAX LIP BALM

KiiltoClean

Oparfymerat läppbalsam som effektivt återfuktar och vårdar torra läppar.
Art nr

27475

10 ml tub, enpatientsförpackning

Ersätter 7041 Alow Vera Lip

RAKGEL - L300

OneMed

Återfuktande och skyddande rakgel. Ger huden fukt och skydd vid rakningen. Oparfymerad och
fri från parabener.
Aerosol: Tryckbehållare, får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50°C. Ej heller
punkteras eller brännas.
Art nr

25920

50 ml, enpatientsförpackning

Ersätter 3221 DAX Shavy Foam

Hårvård
HÅRSCHAMPO - DAX

KiiltoClean

Milt, oparfymerat hårschampo för skonsam hårtvätt. Oparfymerat. pH 6,0.
För dagligt bruk, anpassat för alla hårtyper.
Art nr

25793

150 ml, enpatientsförpackning

Ersätter 181 LIV Hårschampo

KAM

OneMed

Svart. 14,5 cm lång.
Art nr

25795

10-pack

2022-07-07
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MÖSSA VID HÅRTVÄTT - Arion/Swash Shampoo Cap

Arion Sverige

Möjliggör hårtvätt utan vatten. Följ instruktion på förpackningen.
Hälsorisker Undvik ögonkontakt. Vid exponering - skölj rikligt med vatten. Används inte på
skadad hud eller öppna sår.
Art nr

25794

Munvård
TANDKRÄM - Zendium Classic

KiiltoClean

Mild tandkräm. Lämpligt även för torra och känsliga slemhinnor. Innehåller fluor och zink.
Art nr

25797

15 ml, enpatientsförpackning

Ersätter 22071

TANDKRÄM - Proxident

Proxident

Mild tandkräm. För torr och känslig mun. Innehåller fluor och zink.
Art nr

28424

15 ml, enpatientsförpackning

Ersätter 22071

TANDBORSTE EXTRA MJUK

Viroderm

Extra mjuka strån.
Art nr

25796

12-pack

Ersätter 19488

MUNTORK - Proxident

Proxident

För rengöring av munnen samt för att fukta och smörja torra och irriterade munslemhinnor.
Engångs.
Art nr

28416

small, 150-pack

28417

small, 50-pack

28418

large, 150-pack

28419

large, 50-pack

28420

smörjande, solrosolja, 2-pack

ORAL RENGÖRING - Proxident

Proxident

För torra och känsliga munslemhinnor. Produkten rengör, löser slem och smörjer.
Art nr

29180
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MUNFUKTGEL - Proxident

Proxident

Pumpflaska. Lindrar torr och känslig mun. Utan smakämnen och kan sväljas.

Ny produkt
november 2020

Art nr

28422

50 ml

28421

400 ml

Nagelvård
NAGELRENGÖRINGSSET - NEX 1 Dry Scrub Brush

KiiltoClean

Sterilt.
Art nr

25803

Ersätter 7787 Maxxim-Brush

Tvål
TVÅL, FAST - Coccinelle

Procurator

Fast tvål med neutral doft. Ingen tillsats av konserveringsmedel och parfym.
Art nr

25785

15 g. enpatientsförpackning

Ersätter 1692

TVÅL, FLYTANDE - DAX Mildtvål

KiiltoClean

För känslig hud. pH 5,5. Oparfymerad. Tillsats av glycerin som återfuktningsmedel motverkar
uttorkning av hud. Fri från färgämnen och parabener.
Art nr

28427

150 ml, enpatientsförpackning

Ersätter 25775

28426

600 ml med pump

Ersätter 25776, 25777

TVÄTTBALSAM - DAX Tvättcreme

KiiltoClean

För torr, känslig och irriterad hud. Lämplig vid daglig hygien samt vid blöjbarnsvård och
intimhygien. Oparfymerad. Återfettande och fuktighetsbevarande. Fri från färgämnen och parabener. Produkten behöver ej sköljas av.
Art nr

25786

150 ml, enpatientsförpackning

Ersätter DAX 18912 (150 ml) 12393 (300 ml)
17751 (600 ml)

TVÄTTLAPP - Bed Bath Wipes

Abena

Tvätt för hela kroppen. Ersätter dusch och bad. Används utan vatten, tvål eller handduk. Kan
användas i rumstempererad eller varm efter uppvärmning i mikrovågsugn.
Art nr

28056

ERSÄTTER

8-pack, enpatientsförpackning

25788 Wipecare Body

VÅTSERVETT - Baby Bambo

Abena

Vita våtservetter i ett mjukt nonwoven material med ett robust återförslutningsbart lock.
Oparfymerad.
Art nr

29163

15x20 cm, 80-pack

2022-07-07
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Koncernstab inköp och ekonomistyrning
www.skane.se/koncerninkop
info.koncerninkop@skane.se

