Antibac MINIVEILEDER
Kort oppsummering av Folkehelseinstituttets
nasjonale veileder for håndhygiene

Oppdatert
versjon utgitt
av FHI

Det er en klar sammenheng mellom manglende håndhygiene og økt smitterisiko i
helseinstitusjoner. Kunnskap, forståelse
og innarbeiding av gode hygienerutiner er
et kostnadsbesparende og effektivt tiltak
for å redusere smitteoverføring og

forebygge infeksjoner og antibiotikaresistens. Folkehelseinstituttet har i 2016
utarbeidet en oppdatert nasjonal veileder
for håndhygiene i helsetjenesten.
Anbefalingene gjelder for alt klinisk
helsepersonell.

Antibac AS er hovedleverandør av
desinfeksjonsmidler til helsevesenet
i Norge, og leverer enkle og effektive
produkter og hygieneløsninger som
tilfredsstiller folkehelseinstituttets
retningslinjer og anbefalinger.
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Håndhygieniske anbefalinger
Utdrag fra Nasjonal veileder for håndhygiene 2016
Alkoholbasert hånddesinfeksjon
Erfaringer viser at hånddesinfeksjon som metode gir høyere etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger.
På synlig rene hender er hånddesinfeksjon mer effektivt enn såpe og vann, mer skånsomt for huden,
lettere å gjøre tilgjengelig der håndhygiene skal utføres og mer kostnadseffektivt. Hånddesinfeksjon er
derfor anbefalt metode for håndhygiene innen helsetjenesten.

Hånddesinfeksjon skum
“Det finnes per i dag ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne anbefale
hånddesinfeksjon med skum som metode for håndhygiene i helsetjenesten
i Norge.”
Anbefaling: Bruk flytende, alkoholbasert desinfeksjon eller gel.

Hånddesinfeksjon og nakne virus (Norovirus)
“Norovirus er vanskelig å fjerne fra hendene, både med hånddesinfeksjon og
med såpe og vann. Hansker er derfor et viktig smittverntiltak, og skal alltid
benyttes ved mistenkt eller påvist infeksjon. Dersom hansker er benyttet er
trolig både hånddesinfeksjon og håndvask egnet som metode for håndhygiene.”

Håndsåpe
“Det er lite forskning knyttet til bruk av skumsåpe i kliniske settinger,
og det anbefales derfor heller ikke.
Håndvask med antimikrobiell såpe utgjør en ekstra belastning for huden
på hendene, og er derfor ikke anbefalt til bruk ved ordinær håndhygiene.”
Anbefaling: Bruk flytende, mild og parfymefri håndsåpe.

WHOs «My 5 moments»
Indikasjoner for håndhygiene
Verdens helseorganisasjon (WHO) introduserte i 2005
modellen «My 5 moments». Modellen er basert på forskning
om smitteoverføring via hender og beskriver fem indikasjoner for når håndhygiene må utføres i forbindelse med
pasientkontakt for å hindre overføring av smittestoffer.
Se vår informasjonsvideo “My 5 moments med Antibac
hånddesinfeksjon” på youtube.com/Antibac AS

Retningslinjer for plassering
av hånddesinfeksjon
Håndhygienefasiliteter
Tilgjengelighet og plassering av håndhygienefasiliteter har betydning for
ettelevelsen av håndhygieniske retningslinjer. Folkehelseinstituttets
anbefalinger er at dispenserne er lett synlige når man går inn i rommet,
tydelig merket og enkle i bruk.
Dispensere som kan betjenes uten at hendene berører dispenseren er å
foretrekke med tanke på å forhindre kontaminering av dispenseren.

Innen armlengdes avstand fra hver
pasient-/beboerseng (maks 1 m)

Rett på innsiden av hvert pasient-/
beboerrom og avdeling

På utsiden av hvert pasient-/
beboerrom og avdeling

Festet til mobile traller og
arbeidsbord

I høyaktivitetsområder som bl.a.
medisinrom, arbeidsrom, fellesstuer,
matsaler, resepsjonsområder osv.

På utsiden av rene lager og
kjøkken

Bruk desinfeksjonsmidler på forsvarlig måte. Les alltid etiketten og annen produktinformasjon før bruk.

Antibac© hygieneløsninger
Antibac© har et bredt sortiment innen desinfeksjon
og hygiene tilpasset ulike behov og bruksområder.
Antibac© hånddesinfeksjon til helsevesenet leveres
som flytende væske, gel og servietter, og er hovedsakelig basert på etanol, en luktvennlig alkohol som
er mild mot huden. I tillegg er den tilsatt mykgjørende midler som fukter og gjenfetter huden.

Antibac© flytende håndsåpe er svanemerket,
mild mot huden og inneholder verken parfyme eller
fargestoffer. Til de ulike forpakningene tilbyr vi både
berøringsfrie og manuelle dispensere som er brukervennlige, hygieniske og enkle å vedlikeholde og
rengjøre.

Antibac® berøringsfrie dispensere er en praktisk,
effektiv og samtidig hygienisk løsning, ettersom man
slipper et felles kontaktpunkt som kan være kilde til
smitte. Dette gjør at berøringsfrie dispensere er svært
populære og utbredt på helseinstitusjoner. Dispenserne
har batteridrevet motor med bevegelsessensor, og
doserer automatisk og effektivt i hånden. Dispenserne
festes enkelt til vegg eller gulvstativ med skruer, og
er tilpasset våre 700 ml Bag-in-box forpakninger med
håndsåpe og hånddesinfeksjon flytende og softgel.

Antibac® manuelle dispenserløsninger består av et

Antibac® berøringsfrie dispensere

softbagsystem og ståldispensere. Softbagsystemet er
tilpasset våre 700 ml softbag med flytende håndsåpe og
hånddesinfeksjon flytende og softgel.
Ståldispenserne er tilpasset våre 1000/750/600 ml
flasker håndsåpe og hånddesinfeksjon flytende, gel og
softgel. De monteres enkelt på vegg, gulvstativ, seng,
arbeidsbord/traller og lignende.

Dråpefangere til våre veggmonterte dispensersystemer
gir mindre drypp og søl på gulv og vegg.
Antibac® gulvstativ er en plasseringsvennlig løsning
for montering av våre dispensersystemer. Stativet egner
seg godt der man ønsker økt synlighet og stoppeffekt,
samt på områder hvor man ikke har mulighet til å montere
dispensere på vegg eller lignende.

750 ml flaske og 1000 ml flaske m/doseringskapsel
i manuell ståldispenser med lang hendel.

Informasjon om hele vårt sortiment finner du på
www.antibac.no

Vi tilbyr også:
• Kartlegging av behov for hygieneløsninger
og veiledning i forhold til plassering
• Rådgivning og hygienekurs for ansatte/pårørende
• Serviceavtale på våre berøringsfrie dispensere

600 ml flaske med
trykkpumpe i manuell
veggdispenser

700 ml softbag i manuell
softbagdispenser
m/lang hendel

Vi anbefaler også gode rutiner for desinfisering av hyppige berørte kontaktpunkter med Antibac® Overflatedesinfeksjon.
Se vårt sortiment på www.antibac.no

Lik oss på Facebook
facebook.com/antibacNorge
Følg oss på LinkedIn
linkedin.com/company/AntibacAS

Kundeservice
Tel. +47 66 77 11 70
ordre@antibac.no

Antibac AS
Hagaløkkveien 13,
1383 Asker

