
2021-01-26 
 

Däger Sverige AB 
Ögärdesvägen 19A  Tel. 010-344 40 00 
433 30 Partille   Mail: ordersverige@draeger.com  

Hygieninformation Alkolås 
 

Vi rekommenderar följande: 
 
1. Allmän information: 

 
Följ de rekommenderade hygienrutinerna från myndigheterna; 
 
- Tvätta händerna, ofta, med tvål och vatten i minst 20 sekunder 
- Hosta och nys i armvecket 
- Undvik att röra vid ögon, näsa och mun 

 
Följ också våra rekommendationer för hantering av munstycke och handenhet, som ni kan 
läsa om här nedan. 

 
2. Hantering av munstycket: 
 
Vad gäller hantering av munstycket så rekommenderar vi följande: 
 
1. En person – ett munstycke 

• Varje person ska använda ett eget munstycke 

• Dela inte munstycket med någon annan 
2. Byt ut munstycket ofta 

• Byt ut munstycket ofta, åtminstone varje månad 
 

3. Sätt munstycket i handenheten med försiktighet 
• Sätt i och ta bort munstycket genom att använda vingarna till vänster och höger 

• Undvik att vidröra ytan som kommer i kontakt med munnen/läpparna 
 

 
• Exempel: Korrekt sätt att applicera munstycket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Exempel: Korrekt sätt att ta bort munstycket  
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3. Hantering av handenhet: 
 
Vad gäller hantering av handenheten så rekommenderar vi följande: 
 

• Säkerställ god handhygien 

• Om du vill rengöra handenheten, vänligen följ nedanstående rekommendationer 
 
Rengör handenheten med desinfektionsservetter (”wipes”) för engångsbruk. Wipes som 
används ska vara fuktiga men får inte vara så våta så att de droppar vätska.  
Se till så att vätska inte tränger in i enheten genom luftintaget på handenheten 
 
Observera: Vi avråder från användning av alkoholbaserade våtservetter 
 
Våtservetterna får inte innehålla något utav följande ämnen då dessa kan skada sensorn: 

 
Etanol 
Metanol 
Isopropanol (2-Propanol) 
Aldehyde- baserade 
Klorbaserade 

 Bensalkoniumklorid (med en koncentration högre än  > 0.5g per 100g) 
 
Handenheten ska heller inte förvaras tillsammans med produkter som innehåller något 
utav ovanstående ämnen 
 
Notera att: om handenheten rengörs väldigt ofta och under en längre period så kan 
livslängden för sensorn reduceras. Rengöringsmedel och desinfektionsmedel sätter 
stress på sensorn och känsligheten kan påverkas. Vi rekommenderar att kalibrering 
utförs regelbundet.  

 
För att rengöra, vänligen följ nedanstående steg. 
 

  1.   Ta bort munstycket  

2.   Torka av handenheten 
3.   Säkerställ att ingen vätska tränger in i enheten 
4.   Låt handenheten torka i minst 15 minuter 
5.   Sätt tillbaka munstycket efter att handenheten har torkat eller före nästa start.  
 
 
 
Några våtservetter vi kan tipsa om är: 
 
– Ecolab Incidin Oxywipe S https://sv-se.ecolab.com/offerings/pre-impregnated-wipes/incidin-oxywipe-s   
 
– Pal TECH Multi Surface Antibacterial Wipes https://www.palinternational.com/en/industrial/wipe-
products/multisurface-antibacterial-wipes/  
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