
endomed.no | endomed@endomed.no | Prof. Birkelands vei 34 B, 1081 Oslo | Tlf: (+47) 23 17 24 00 | NO 813 165 082 MVA 

Langvarig antibakteriell beskyttelse 
Clinell Klorhexidin hud desinfeksjonsprodukter inneholder 2% Klorhexidin diglukonat. 
Til forskjell fra vanlige såper og kroppsvasker virker bindingen av Klorhexidin som en  
usynlig antibakteriell barriere som beskytter mot skadelig hudflora i opptil 6 timer etter  
påføring, noe som gir et ekstra beskyttelsesnivå under sykehusopphold. 

Gir rask bakteriedrepende virkning
Gir en rask baktericid effekt mot et bredt spekter av skadelige og sykdomsframkallende  
mikroorganismer *

Bruksområde 
Intensiv- og infeksjonsavdelinger, sengeavdelinger og MRSA-sanering 

Brukes oppvarmet eller kald 
Brukes rett fra posen eller oppvarmes i varmeskap eller i en mikrobølgeovn på  
750°C. i 15 sek. 

*  Testet i hht. Mikrobiologisk tester EN 1276 og EN 13727. Dokumentasjon fås på oppfordring. 
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Clinell Klorhexidin 2% finnes i følgende utgaver:  

Clinell Klorhexidin vaskeklut 
Clinell vaskekluter er enkle i bruk. Hver pakke inneholder       
8 store, individuelle vaskekluter. En pakke er beregnet for 
bruk på en pasient og vil gjøre det mulig for dem å rense og 
desinfisere hele kroppen.  

Clinell Klorhexidin vaskehette. 
Hver pakke inneholder en stor vaskehette. Hver hette er til 
bruk for en pasient og vil rense og desinfisere hodet og håret.  

Clinell Klorhexidin vaskehanske 
Clinell vaskehansker har en størrelse som passer alle. Hver pakke inneholder 8 hansker som gir en 
effektiv og hygienisk kroppsvask. En pakke er beregnet for bruk på en pasient og vil gjøre det å rense 
og desinfisere hele kroppen.  

NB! For best mulig effekt bør pasienten informeres om vaskerutinen og eventuelt bistås dersom 
pasienten ikke kan bruke klutene selv. 

      Hvorfor Klorhexidin diglukonat er så effektiv 

        Bruksanvisning: Ta en dusj eller bad og tørk huden godt. Bruk en Clinell klut for hvert    

kroppsområde som beskrevet nedenfor, la huden lufttørke. Huden vil føles litt klebrig en liten   
       stund inntil klorhexidinet binder seg til huden.

Produkt                            Varenr.   Størrelse  h x b   Ant. per pose      Ant.poser per kartong. 

Clinell 2% klorhexidin vaskeklut CHGWC8 24 x 30 cm. 8 48

Clinell 2% klorhexidin vaskehansker CHGWGL8 8 24

Clinell 2% klorhexidin vaskehette CHGSC1 19 x 33 cm. 1 24

Positivt ladede Klorhexidinmolekyler 
bindes til proteiner i humant vev som 
følgelig frigjør dem sakte for å gi et lag 
med langvarig beskyttelse 

Det positivt ladede Klorhexidin-  
molekylet blir tiltrukket av  
bakteriens negativt ladede cellevegg 

      Klorhexidinet binder seg til celle-   
veggen og forårsaker at den brister,    
noe som fører til cytoplasma-
lekkasje og celledød 


