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CleanITpro desinficerende servietter  
er udviklet til forebyggelse og rengøring af den 
bakterieflora der forekommer i sundhedsmiljøer 
som operations- og sengestuer samt tandlæge-  
og massagekliniker. CleanITpro er også velegnet 
til rengøring i solcentre, børneinstitutioner, 
sanitære rum, fødevareindustrien samt hos 
tandteknikere og akupunktører.

Den traditionelle rengøring  
foregår normalt med sæbevand og hospitalssprit. 
En problematisk rengøring, idet sæbevandsopløsningen bliver bakteriebærende, mens alkoholen i 
spritten udtørrer og beskadiger materialer som plast, gummi, skai, læder, laminat mv., så der dannes 
sprækker hvor bakterierne kan sætte sig.  
 

Servietten klassificeres 
som ikke farligt ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om 
klassificering, emballering mv. af kemiske produkter.
Anvendelsesbegrænsning: Ingen
Krav til særlig uddannelse: ingen
Desuden omfattet af følgende særlige  
bekendtgørelser: Ingen

CleanITpro desinficerende servietter  
indeholder bakteriedræbende stoffer men ikke alkohol, hvilket 
gør servietterne egnede til rengøring af bl.a. overflader med 
hyppig håndkontakt samt på ru overflader og overflader 
med mange fuger og fordybninger som fjernbetjeninger og 
tastaturer. CleanITpro smides væk efter brug, hvorved man 
skiller sig af med bakterier og snavs med det samme.

CleanITpro findes i pakker á 30 stk.
Vare nr. GM 1159996 

Indhold
Kationisk desinfektionsmiddel  
og detergenter
Akacid  < 1%
Diglycol <0,05%
Glucosid <0,05%
Vand < 98%
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Desinficerende engangsklude
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Indeholder et nyt bredtvirkende desinfektionsmiddel samt detergenter til at ”løfte” biofilm
Velegnet til brug på følsomme instrumenter som endoskoper, skanningsudstyr, tastaturer  
og andre patientnære apparater.

Desinfektionsmidlet er en Kationisk Polymer (PolyGuanidine-Hydrochlorid)

•	 	Produktet	virker	anderledes	end	traditionelle	desinfektionsmidler
•	 	Det	virker	både	mod	bakterier,	svampe	og	mange	virus	(produktet	testes	mod	hospitalsrelevante	
virus)

•	 	Det	er	helt	ugiftigt	overfor	mennesker	og	dyr

Desinfektionsmidlet	-	den	kationiske	polymer	-	virker	på	følgende	måde:
Den	kationiske	(+	ladning)	tiltrækker	mikroorganismer	som	normalt	altid	er	negativt	ladet		
(-	ladning)	

Produktet	er	en	polymer	som	”omslutter”	mikroorganismerne	og	trænger	ind	i,	og	ødelægger,	den		
ydre	membran	på	alle	mikroorganismer	ved	at	“	flytte”	divalente	kationer	i	cellevæggen.		
Produktet	binder	sig	til	de	negativt	ladede	fosforlipider	som	er	en	livsnødvendig	del	af	cellevæggen.
Med	andre	ord,	cellen	/	mikroorganismen	kvæles	og	dør.

Denne	proces	finder	sted	både	på	bakterieceller,	svampeceller,	kappebærende	virus	og	sporer.
Produktet	er	derfor	særdeles	bredtvirkende	overfor	næsten	alle	mikroorganismer,	også	overfor		
MRSA	bakterier	og	bakterier	der	har	tilpasset	sig	til	traditionelle	desinfektionsmidler	som	glutaraldehyd	
(Escherichia	coli).	Det	er	ikke	allergifremkaldende	og	skader	ikke	huden	
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CleanITpro er en engangsklud imprægneret med det nye kationiske  
desinfektionsmiddel Akacid samt detergenter.

Der	er	ingen	alkoholforbindelser	i	kluden

Desinfektionsmidlet	i	kluden	har	en	enestående	virkning	overfor	næsten	alle	mikroorganismer	
(bakterier,	svampe,	flere	virusarter,	sporer	og	amøber).

Kluden	virker	overfor	bl.a.	MRSA,	Colibakterier,	kappebærende	virus	som	RS	Virus,	Herpes	virus	o.	a.	

Det	er	helt	uskadeligt	overfor	højerestående	væsener,	dyr	som	mennesker.	

Det	er	helt	ugiftigt	og	det	skader	ikke	materialer	eller	instrumenter.
De	kationiske	egenskaber	i	kluden	gør	at	den	kan	anvendes	selv	på	de	mest	følsomme	instrumenter	
såsom	slanger	og	tilsvarende	sensitive	materialer.

Der	er	foretaget	omfattende	test	og	undersøgelser	på	instrumenter	slanger	og	materialer	på	
AHV	hospitalet	i	Wien.	Her,	og	på	andre	hospitaler	og	institutioner,	er	der	ligeledes	gennemført	mange	
mikrobiologiske	undersøgelser	på	produktet.

Alle	midler	i	kluden	er	godkendt	i	Danmark	og	er	ligeledes	godkendt	internationalt	til	
anvendelse	i	kosmetiske	produkter	(INCI)

Kludene	bliver	løbende	testet	både	på	vore	egne	laboratorier	og	hos	
Teknologisk	Institut.	En	aktuel	rapport	fra	Teknologisk	institut	viser	at	
kludene	virker	”instant”	og	at	virkningen	overfor	bakterier	er	på	samme	
niveau	som	standard	alkohol	klude.
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Kludene	er	testet	og	godkendt	af	Philips	medical	og	af	andre	producenter	af	medicinsk	udstyr
Kludene	er	ideelle	til	brug	på	komplicerede	instrumenter,	skoper,	skanningsudstyr	og	tastaturer	af	alle	
slags	og	mange	andre	instrumenter	til	både	udvortes	og	indvortes	brug.

Mange	af	disse	komplicerede	instrumenter	og	skanningsudstyr	er	ofte	lavet	af	kunstfiber	og	er	limede	
eller	svejsede	sammen.	Vedvarende	brug	af	f.	eks.	Alkohol	som	desinfektionsmiddel	på	disse	følsom-
me	instrumenter	kan	føre	til	at	limningen	eller	svejsesamlingerne	”opløses”	mere	end	de	sammenfat-
tede	flader	hvorfor	der	fremkommer	plads	til	bakterier	i	disse	samlinger.

Ved	brug	af	CleanITpro	skader	man	ikke	svejsninger/limninger	på	instrumenter,	samtidig	med	at	der	
efterlades	en	desinficerende	og	helt	ufarlig	desinficerende	film,	som	sikrer	mod	alle	slags	mikro-	
organismer.

CleanITpro
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Virus  Virkning Sygdomseksempel
Caliciviridae	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forsøg	har	vist	god	virkning. . . . Noro	virus	(Roskildesyge)
Coronaviridae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Virkning	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229E	(	Bronchitis)
Flaviviridae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Virkning	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gul	Feber
Herpesviridae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Virkning	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herpes
Orthomyxoviridae . . . . . . . . . . . . . . . . . .Virkning	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Influenza
Paramyxoviridae. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Virkning	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS	Virus
Parvoviridae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.Dokumenteret	virkning . . . . . . . . Fugleinfluenza
Retroviridae	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . . HIV
Rhabdoviridae	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Virkning	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rabies

Bakterier Virkning Sygdomseksempel
Staphylococcus	aureus	(	incl.	MRSA)	 . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . . Sårinfektioner
Escherichia	coli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . . Tarm	og	urinvejsinfektioner
Pseudomonas	aureginosa	. . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . . Sårinfektioner	m.v.
Serratia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . . Enterobakteria	tarmbakterier
Klepsiella	spp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . . Sår	og	urinvejsinfektioner
Staphylococcus	hyrius	. . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . . Sårinfektioner	(toxiner)
Salmonella	spp	(incl	DT	104) . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . . Mave	tarm	infektioner
Legionella	pneumophila	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.Dokumenteret	virkning . . . . . . . . Mave	tarm	infektioner
Cutaneous	candidiasis . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . . Hudinfektioner
S.	epidermidis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . .
Enterococcus	faecalis. . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . .
Mycobacterium	spp	 . . . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . . Tuberkulose
Stenotrophomonas	maltophili . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . .
Bacillus	anthracis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.Virkning	også	på	sporer . . . . . . . Miltbrand
Bacillus	subtilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Virkning	også	på	sporer . . . . . . .
Shigella	spp	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . .
Yersinia	enterocolitica. . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . .
Acinetobacter	spp. . . . . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . .
Helicobacter	pylori	 . . . . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . . Mavesår
Proteus	spp	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dokumenteret	virkning . . . . . . . .
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Biofilm er den slimede overflade der opstår på materialer der konstant er vanddækkede eller fugtige. 
Biofilm kender de fleste fra deres dagligdag. Når afløbet fra badekarret eller køkkenvasken gror til og 
bliver ulækker og slimet, så er det fordi bakterier har dannet biofilm, der sætter sig snavs i. 

Det samme fænomen kender vi fra mange andre steder, hvor der er en overgang mellem vådt og tørt. 
Det grønne lag på bundgarnspæle eller en bådebro er biofilm, hvor der er vokset alger ovenpå. Har vi 
glemt at børste tænder og vågner med en følelse af at være ulden på tænderne, så er det den samme 
slags Biofilm man finder man overalt, fx på indersiden af vandrør, eller på sten ved stranden. 

Biofilm består af mikroorganismer (bakterier, svampe, alger) som fasthæfter sig på overfladen. Ved-
hæftningen fremmes ved at mikroorganismerne producerer slimdannende stoffer som danner en tyk 
overflade. Biofilmen virker således som en beskyttelse af mikroorganismerne.

Biofilmen holdes sammen af en biopolymermatrix, som mikroorganismerne selv har produceret. 
Denne vækstform kaldes sessil (fastgjort) eller en biofilm. 

Definitionen af en biofilm er således »et struktureret konsortium af celler (bakterier og/eller svampe) 
omgivet af en selvproduceret polymermatrix«. Matrix kan indeholde både polysakkarid, protein og 
DNA, og det mikrobielle konsortium kan indeholde en eller flere arter, som kan leve i symbiose med 
hinanden

Grunden til, at bakterierne slutter sig sammen i sådan en slimet belægning, er en del af en overlev-
elsesstrategi. Ude i naturen danner bakterierne biofilm for at overleve angreb fra amøber. Nøjagtig 
samme evne har de f.eks. på overfladen af en kunstig hofte eller en kunstig hjerteklap eller i lungerne 
hos patienter med cystisk fibrose, der er en arvelig sygdom, hvor slimet i lungerne er meget tykt og 
sejt.

Vedhæftningen fremmes ved at mikroorganismerne producerer slimdannende stoffer som danner en 
tyk overflade. 
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Der er en voksende erkendelse af at hovedparten af den bakterielle biomasse på jorden er at 
finde i vækstbelægninger. Bakterierne vil så vidt muligt fasthæfte sig og vokse på overflader, hvor 
de danner kooperative populationer, der kan bestå af flere forskellige bakteriearter. Næringsstof-
fer koncentreres ofte ved faseovergange mellem f.eks. vand og faste overflader og derfor gror 
bakterierne rigtigt godt her og danner vækstlag på vækstlag. Samtidig vil bakterierne producere 
forskellige slimstoffer herunder exopolymere substanser som f. eks. alginat som de derved bliver 
indlejret i.

Hovedparten af alle infektioner i den vestlige verden involverer bakterielle biofilm. 

Den stigende anvendelse af medicinsk udstyr som katetre og implantater har medført øget risici 
for biofilm-infektioner, idet introduktion af sådanne inerte materialer i kroppen giver gode over-
flader for bakteriel kolonisation.

At leve som biofilm er en virkningsfuld overlevelsesstrategi for bakterier i et ellers fjendtligt miljø. 
Selv det medfødte immunforsvar, der i stor grad baseres på neutrofiler og makrofager, kan ikke 
effektivt eliminere biofilm. Neutrofilernes aktivitet forårsager derimod vævsbeskadigelse og omfat-
tende betændelsesreaktioner. Dertil kommer at bakterier, der lever som biofilm, tåler de højeste 
doser af traditionelle antibiotika og desinfektionsmidler som der kan gives uden at skade patienten 
og er derfor er sådanne biofilmsinfektioner meget svære at komme til livs med de behandlings-
former, vi råder over.

Dannelsen af biofilm er en meget kompliceret proces.

Den Gram-negative bakterie P. aeruginosa er ofte anvendt som en relevant model for at under-
søge biofilmdannelsen, og denne bakterie producerer en række virulensfaktorer som elastaser og 
proteaser, der virker vævsnedbrydende og en række forskellige toksiner. Patienter der af en eller 
anden grund er immunkompromitterede eller har alvorlige sår med nedsat heling (f.eks. brandsår) 
er udsatte for langvarige infektioner forårsaget af P. aeruginosa. Bakterien er en opportunistisk 
human patogen, der findes overalt i naturen. Den inficerer immunkompromitterede personer 
(brandsårs-, cancer-, AIDS-patienter og knoglemarvstransplanterede), den er den mest almindel-
ige bakterie i hospitalsinfektioner.
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Patienterne får derfor ofte lungebetændelse, som man forsøger at bekæmpe med antibiotika, hvilket 
er problematisk grundet risiko for resistensudvikling fordi bakterierne som nævnt er meget tolerante 
overfor antibiotika, når de lever som biofilm. 

Det er altså helt afgørende at sørge for at biofilm fjernes og eller holdes borte alle de steder hvor bak-
terier kan overføres som: Flader, Udstyr, materialer og i det hele taget alle de steder som berøres af 
hænder eller sekret etc.

Her er vores klude helt ideelle idet de både har den mekaniske påvirkning, er store nok til at dække 
hele hånden og at de er desinficerende
 

 

 

Biofilm
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Så meget tid sparer du!

CleanITpro er reoursebesparende  
og giver en kortere arbejdsgang

Logistik ved rengøring med 
flergangs mikrofiberklude

Bestilling af klude

Transport fra leverandør

Ankomst til Tandlæge praksis

Klude lagres på depoterne

Rengøringsassistenten tager, efter forbrug,  

et antal klude fra depot

Klude pakkes på rengøringsvogne

Kludenes anvendelse:

- Sanitet: Rød klud

- Inventar: Grøn klud

- Køkken: Blå klud

Kludene anvendes:

- Fugtes med vand og sæbe

Efter brug pakkes de brugte klude i vasketøjssæk 

på rengøringsvognen

Kludene transporteres tilbage til depot

Vaskeansvarlig indsamler snavsede klude

Vaskeansvarlig transporterer snavsede klude til vaskeri

Kludene vaskes og tørres

Forbrug af: El, vand, sæbe, tid, mandskab

Vaskeansvarlig henter og transporterer rene klude til depot

Rene klude lagres på depot

Logistik ved rengøring
med CleanITpro

Bestilling af GM 1159996

Transport fra GreenMatic via Post Danmark

Ankomst til Tandlæge praksis

Klude lagres på depoterne

Klinikassistenten tager, efter forbrug, 

et antal CleanITpro fra depot

Kludene placeres på klinikken

Kludenes anvendelse:

Ingen differentiering af klude, da

CleanITpro er engangsklude

Besparelse:

CleanITpro er imprægneret med vand og sæbe

CleanITpro smides ud som normalt afald,  

er ikke miljøbelastende

Besparelse

Besparelse

Besparelse

Besparelse

Besparelse

Besparelse
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Virkning overfor Hepatitis virus
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Vores desinfektionsmiddel i kludene har virkning overfor virus , især de såkaldte “enveloped” 
typer som :

Herpesviridae
Måske også Hepadnaviridae
Cystoviridae
Retroviridae
Orthomyxoviridae
Rhabdoviridae 

Hepatitis virus, der hører til herpanaviridae, er også en enveloped type som WetWipe 
har virkning overfor. 
Generelt er det således at en grundig desinfektion og rengøring, som det jo netop sker med 
vores desinfektionsklud, er den bedste forebyggelse mod de fleste virusinfektioner. 
Hepatitis er den latinske betegnelse for leverbetændelse.

Hepatitis B skyldes et virus der giver leverbetændelse (gulsot). 
Virus kan påvises i de fleste kropsvæsker. 
Smitte kan ske ved blodtransfusion, gennem nålestik, operation eller tandlægebehandling med 
urene instrumenter samt ved  tatovering , piercing og gennem ubeskyttet sex.

Andre former for smitsom leverbetændelse er Hepatitis A og Hepatetis C.





     Producent: KeTox A/S
     Vallensbækvej 65 

2625 Vallensbæk 
        Tlf: 44610405 

 

 
 
 
 

SIKKERHEDSDATABLAD 
Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 med senere ændringer 

1. Identifikation af stoffet/materialet: 
 

 Produktnavn:                        CleanITpro Desinfektion      
 Produktregisternummer: - 

 Anvendelse: Engangsklude til rengøring 

 Dato:  11.04.2006 

  
 

 



            Side 2 af 4 

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer: 
 Indeholder bl.a.                                      INCI Nr.               CAS Nr.             Vægt %      Klassificering  
     
      Polyguanidin                           

INCI: Bis-Aminoethoxyethane/guanidine HCL Copolymer
 374572-91-5 0,1-0,25 N;R50/53  

      Diglycol ca. 0,04% ,       Glycocid ca. 0,05 %       &       Vand ca. 99 %     
 Fuld tekstforklaring til faresætninger er nævnt i pkt. 16     
  

3. Fareidentifikation: 
 Produktet er ikke klassificeret som farligt 

  Ved længerevarende brug kan produktet virke irriterende ved kontakt med huden.  

4. Førstehjælpsforanstaltninger: 
 Indånding: 
  Søg frisk luft. 
 Hudkontakt:  

  Efter længerevarende brug anbefales det at afvaske huden med vand og sæbe. Efter 
afvaskning smøres huden ind i en fed creme.  

 Øjenkontakt:  

  - 
 Indtagelse:  

  Undgå så vidt muligt opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og 
kontakt læge 

5. Brandbekæmpelse: 
 

  Produktet er ikke brandfarligt. 
 
  

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:  
  Brugte klude opsamles og behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13. 
 

7. Håndtering og opbevaring: 
   
  Ved længerevarende anvendelse anbefales det at anvende beskyttelseshandsker. 
   
  Produktet opbevares køligt. 
   Brandfareklasse: - 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: 
 Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2005:  
  Ingen  

 Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt: 

 

 Åndedrætsværn: - Handsker: Evt. diverse 
gummimaterialer 

Øjenværn: -  
 



.    Side 3 af 4 

9. Fysisk-kemiske egenskaber: (gaelder for vaesken i kludene)  
 Udseende:  
  
 Lugt: 
 pH: 
 Kogepunkt: 
 Smeltepunkt:   
 Damptryk (20°C): 
 Vægtfylde:  

Engangsklud indeholdende vand 
og sæbe 

- 
ca. 7 

- 
- 
- 

ca. 1g/cm3 

 Opløselighed i vand: 
 Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: 
 Flammepunkt: 
 Selvantændelsestemperatur: 
 Eksplosionsgrænser: 
 Viskositet:  
 Andre: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

        -: Betyder ingen data eller ikke relevant 

10. Stabilitet og reaktivitet: 
  Stabilt under normale forhold.  

  Ved brand kan der frigives små mængder giftige gasser (f.eks. kulmonoxid) 

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber): 
 

 Indånding:  
  Indånding af dampe frigivet ved opvarmning kan virke irriterende ved indånding.  
 Hudkontakt:  
  Produktet kan virke irriterende ved hudkontakt ved gentagen eller vedvarende brug. 
 Øjenkontakt:  
  Dampe fra produktet kan virke irriterende ved øjenkontakt. 
 Indtagelse:  
  Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og evt. opkast. 
 

12. Miljøoplysninger: 
Farlighed i vandmiljøet: Oligo-(2-(2-ethoxy)-ethoxyethylguanidiniumchlorid) er klassificeret som 
         giftigt for organismer der lever i vand og kan forårsage uønskede   
   langtidsvirkninger i vandmiljøet i følge Miljøministeriets regler. For øvrige  
   indholdsstoffer er der ikke tilstrækkeligt til at udløse en miljøklassificering i følge 
   Miljøministeriets regler. 

  

 Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data. 
 

13. Bortskaffelse: 
 
    
  Produktet betragtes ikke som farligt affald.  
  Affald fra produktet kan almindeligvis bortskaffes som husholdningsaffald.

.
 

  Ved transport som affald: se pkt. 14. 
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14. Transportoplysninger:  
 
  Produktet er ikke at betragte som farligt gods ved transport. 

15. Oplysninger om regulering: 
  
 
 
 
 
 

 
Eurofins Miljø A/S har 11/4-2006 vurderet, at produktet ikke skal 
klassificeres som farligt ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om 
klassificering, emballering mv. af kemiske produkter.       

 
 

 

                  Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere   
  
 Anvendelsesbegrænsning: Ingen 
 Krav til særlig uddannelse: Ingen. 
 Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser: Ingen 

16. Andre oplysninger: CE - Maerket
 

 Tekst til faresætninger nævnt i pkt. 2 
 
R50/53: Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

 Udarbejdet af: Eurofins Miljø A/S revideret af KeTox A/S
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Damgaard Development ApS 
Vallensbækvej 65 
DK-2625 Vallensbæk 
 
Att.: Frede Damgaard 
 
 

22. juli 2008 
hhs/elm/hbs 

 
 

Mikrobiologisk test af engangskludes desinficerende effekt 
 
Efter aftale har vi udført mikrobiologisk kontrol af engangskludes effekt.  
Prøven er modtaget i laboratoriet den 15. juli 2008. 
 
Mikrobiologiske analysemetoder 
 
Prøverne er undersøgt i.h.t. Intern Testmetode nr. 5. (Bilag 1) 
En kendt mængde af Staphylococcus aureus er påført laminatplader med et areal på ¼ 
m2. Bordpladerne er aftørret med kludene under test, hvorefter antallet af overlevende 
bakterier er bestemt. 
 
I henhold til DS/EN 1276 Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Kvantita-
tiv suspensionsprøvning til vurdering af kemiske desinfektor og antiseptiske produkter 
anvendt i fødevareindustrien, hos forbrugere samt i institutioner. Prøvningsmetode og 
krav og DS/EN 1040 Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler. Basal bakte-
riedræbende effekt. Prøvningsmetode og krav skal et desinfektions- eller antiseptisk 
middel vise en reduktion af antallet af bakterier på min. en faktor 105 (5 log-enheder). 
 
Resultater 

Bakterier (CFU/cm2) Engangsklud 
Tilført /  

efter nedtørring 
 

Efter aftørring 
Reduktion af 

bakterier 
Log-enheder 

Vækst fra klud 

cleanITpro 
Disinfection 
07/2010-18-1 

~1 x 106 / 
~1 x 105 

 

~3 5-6 ~13 

 
Med venlig hilsen 
Teknologisk Institut, Mikrobiologisk Laboratorium 
 

 
Heidi Herup 
Laborant 
 
Direkte tlf.  72 20 21 15 
e-mail:  heidi.herup@teknologisk.dk

mailto:heidi.herup@teknologisk.dk


 

Bilag 1 – Intern Testmetode 5 
Undersøgelse af engangskludes desinficerende effekt 
 
Introduktion 
 
Denne metode tager udgangspunkt i DS/EN 1276 Kemiske desinfektionsmidler og 
antiseptiske midler. Kvantitativ suspensionsprøvning til vurdering af kemiske desin-
fektor og antiseptiske produkter anvendt i fødevareindustrien, hos forbrugere samt i 
institutioner. Prøvningsmetode og krav og DS/EN 1040 Kemiske desinfektionsmid-
ler og antiseptiske midler. Basal bakteriedræbende effekt. Prøvningsmetode og krav. 
 
Ifølge disse standarder skal et desinfektions- eller antiseptisk middel vise en reduk-
tion af antallet af bakterier på min en faktor 105 (5 log-enheder).  
 
Formål  
 
Denne interne metode beskriver test af kludes desinficerende effekt ved aftørring af 
overflader. Acceptkriteriet er at der kan findes en reduktion af antal bakterier fra før til 
efter aftørring på minimum 5 log-enheder. 
 
Testmateriale og apparatur 
 
Biologisk materiale
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) eller anden relevant organisme. 
 
Produkter og reagenser
 
Dyrkningsmedium 
TSA- Tryptic Soy Agar agar til opformering af kultur 
Baird Parker – selektivt og indikativt vækstmedium til bestemmelse af Staphylococcus 
aureus. 
 
0,9% NaCl-opløsning til fortynding af kulturer. 
Ved test overfor andre organismer anvendes relevante specifikke dyrkningsmedier. 
 
Emner af laminatbordplade med et areal på 0,25 m2.  
Andre overflader og arealer kan anvendes efter aftale med rekvirenten. 
 
Apparatur
Inkubator ved 37°C.  
Ved brug af anden organisme inkuberes ved relevant temperatur for den anvendte 
organisme.  
Sterilbænk 
Sterile utensilier.  
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Gælder fra: 
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Procedure 
 
Dyrkning af bakterier 
Staphylococcus aureus opformeres på TSA-plader 1 døgn ved 37°C. 
 
Fremstilling af stamkultur 
 
Bakterierne høstes ved tilsætning af 4 ml steril 0,9 % NaCl-opløsning pr. plade, 
hvorefter bakterierne løsnes med en steril Drigalski-spatel. Bakteriesuspensionen 
opsamles i en kolbe og omrystet grundigt. 
Denne kultur benævnes stamkultur. Kimtal i denne kultur bestemmes ved plade-
spredning og skal være på minimum 1010 CFU. 
 
Påføring af bakterier
Inden brug aftørres bordpladen med 70 % ethanol. 
Derefter påføres 5 ml bakteriesuspension, med et kimindhold på ca. 109 CFU. (10 
gange fortynding af stamkulturen). Bakterierne fordeles på overfladen ved hjælp af 
en drigalskispatel.  
 
Efter indtørring af bakteriesuspensionen i 1-1½ time afvaskes pladen med en en-
gangsklud. Aftørringen foretages med en jævn bevægelse fra side til side og fra top 
til bund af pladen. Det samme areal af kluden anvendes til aftørring af hele pladen. 
Umiddelbart efter aftørring laves på hver bordplade 2 aftryk med aftryksplader in-
deholdende Baird Parker medium, 1 i øverste venstre hjørne og 1 i nederste højre 
hjørne, desuden laves aftryk af den anvendte del af kluden efter aftørringen. Antallet 
af overlevende bakterier bestemmes efter inkubation i 24-48 timer ved 37° C.  
Testen udføres i triplikat. De tre anvendte klude tages fra top, midt og bund af 
pakken. 
 
Bordpladerne desinficeres efter brug med Virkon-opløsning og afvaskes herefter 
med vand 2 gange.  
Alle anvendte glasvarer og andet udstyr skal autoklaveres efter brug og alle agarpla-
der før bortskaffelse. 
 
Ved anvendelse af andre bakterier benyttes relevant indikativt/selektivt medium.  
 
Vurdering af testen
 
Ved tilsætning af 5 ml af en bakteriesuspension på 109 CFU til et areal på 0,25 m2 
opnås ca. 2 × 106 CFU/cm2. 
Der er ved forsøg målt en reduktion på ca. 1 log-enhed i forbindelse med udtørringen 
af kulturen svarende til, at der er påført ca. 2 × 105 CFU/cm2. 
På baggrund af kimtal på aftrykspladerne vurderes om der ved aftørring af overfladen 
er opnået en bakteriereduktion på 5 log-enheder. 
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Beregning 
 
A: CFU i stamkultur 
B: Fortynding 
C: Antal ml fordelt på overflade 
D: Areal af emne (cm2) 
 

Påført: E =
DB
CA

×
×  CFU/cm2 

 

F: CFU på aftryksplade 
 
G: Areal af aftryksplade 

Overlevende bakterier: H = 
G
F  CFU/cm2 

 

Reduktion af bakterier: 
H
E  
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Test af desinfektionsservietters virkning over for mikrobielt belastet EDB-tastatur/-mus 
 

Formål 
I forsøget testes virkningen af desinfektionsklude over for en kendt mikrobielt belastet 
overflade.  
 

Testudstyr 
I forsøget anvendes specialtastatur og EDB-mus fra firma GreenMatic. 
 
  Tastaturet  er mærket GreenMatic - IKEY, http//www.klinisktastatur.dk, hvor overfladen 
er silikone model nr. SLK-101-FL-DANISH-GM-USB, serie nr. BAK011176018351.  
 
Musen er mærket GreenMatic og GlidePointtm IKEY http//www.klinisktastatur.dk, Model nr. 
DT-OM-GRAY_USB Serie nr. BAK10807023234. 
 
Begge dele er i dokumentation fra leverandør beskrevet som vandtætte.  
Citat” SlimKey-MD medical keyboards and AquaPoint Waterproof mouse are compatible with all commonly 
used hospital cleaning agents, including those that are bleach, alcohol, chlorine and ammonia-based. “ 
 
Desinfektionsklude  
 
A: 
Desinfektion: Imprægnerede engangsklude af mærket Wetwipe® fra Glad Cleaning 
System a/s, Vallesbækvej 65, Box 70, 2625 Vallensbæk, tlf. +45  43621943. Der er leveret 
to størrelser, almindelig 43x30 cm og mini 20x30 cm. Holdbarhed efter åbning (mini) er 15 
dage, (almindelig) mindst 15 dage. Kludene indehol  der desinfektionsmidlet: Oligo-(2-(2-
ethoxy))ethoxyethylguanidiniumchlorid.  
 
B: 
Vådserviet Antibac fra Kirudan A/S, tlf. + 45 36379100, www.kirudan.dk, varenr. GM 1159999

 Indeholder desinfektionsmidlet: Ethanol.   

Anvendt materiale  

Testorganismerne  
o Hafniea alvei (NCIMB11999) -  opfører sig som en salmonella 
o Enterococcus faecalis (NCIMB 8260) – særlig varmeresistent 
o Pseudomonas aureginosa ATCC15442  - særlig god til at danne biofilm 
o Bacillus thuringensis (sporer)  - sporer har en stor vedhæftnings evne 

 
Bakterierne (alle undtagen sporerne) fremdyrkes i Nutrient Broth ( Oxoid M001) 1 døgn, 
inden de sprayes på tastatur og mus. 
 
 

Testagar 
 Der anvendes støbte plader for overfladeudsæd:   

o Hafniea alvei - MaConkey agar (Oxoid) 
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o Enterococcus faecalis - Kanamycin aesculin azide agar (Oxoid MC0591) 
o Pseudomonas aureginosa - Tryptone soya agar (Oxoid CM131) 
o Bacillus thuringensis -Tryptone Soya agar + 2,3,5-triphenyltetrezoliumchloride 

(TTC)  
 

Pladerne dyrkes ved 30 °C i kontrolleret varmeskab. Fremvoksede kolonier tælles efter 1 
døgn (2 døgn for sporer), og efter 2 døgn kontrolleres, om der er yderligere vækst, idet det 
kan tænkes, at nogle organismer har været hæmmet af desinfektionsmidlet og derfor vil 
være længere tid en normalt om at vokse frem.   

 

Metode 

Klargøring 
Tastatur og mus vaskes af med 2 % Novaclean fra firma Novadan for at sikre fjernelsen af 
evt. protein og fedt. Der vaskes med en temperatur på max. 40 °C og skylles 3 gange med 
vand. Herefter desinficeres ved henstand i 15 min. med klude fugtet med 1 % klorin- 
opløsning. Der efterskylles med sterilt vand. Herefter tørres i sterilbænk til tørhed, min. 1 
time (i praksis natten over).  
 

Tilsmudsning 
En frisk kultur af levende bakterier (eller sporer) med en styrke på minimum 105 kim/ml 
sprayes på overfladen af tastatur og mus fra en afstand af 10 cm. Testkulturens CFU 
bestemmes ved pladespredning.     
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1:Cleaning 
 

2:Drying min.  
1 hour  

 

 
 
 

4: Spray 
contamination 

3:Growing organism 
solution 105 colony/ ml 

5:Drying 1 hour 
 

6:Sampling before 
cleaning 

7:Cleaning with 
disinfection cloth 

8;Sampling after 
cleaning 

11:ATP results 
registration 

12:Swops  test  
 

9:Agar spray direct 
on surface 

10: After 1 hour 
transfer sterile to 

petridish 

13: Incubation for 
24-48 hours 

14: Evaluation 

2a: Stored in plastic 
at room temperature  

15:Report  
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Analyse 
Efter tørring i 1 time udtages prøver fra en del af arealet til henholdsvis bestemmelse af 
total kim ved pladespredning og ATP ved UltraSnap-svaber (system SUREII fra firma 
Hygiena). Herefter afvaskes ½ af arealet med en klud type A, mærket Antibac, og ½ af 
arealet med ½ normal klud eller en hel miniklud type B, mærket Wetwipe®.  
 
Antibac-klude er mindre end Wetwipe® (normal). Derfor benyttes det dobbelte antal 
klude for samme areal. Der tørres over overfladen med et fast tryk i alt tre gange for hver 
aftørringssekvens. Kluden drejes mellem hver gang, så et frisk kludestykke benyttes. Der 
tørres skiftevis på langs, på tværs og på skrå.  
 
Efter aftørring og en virkningstid på 1 minut (angivet leverandørvirkningstid) udtages atter 
prøver til totalkim ved pladespredning, ATP test. Herefter fyldes agar direkte på overfladen 
(den direkte målemetode), hvor et areal støbes ind i agar, og efter 1 time overføres den 
størknede agarplade til en petriskål for fremdyrkning af organismer. 
 
Ultrasnap benytter bioluminescens-teknologi for at omforme ATP til synligt målbart lys, der 
registreres som RLU ( relative light unit). 
 
 

Prøvetagning 
 
Kimtalsprøverne bestemmes ved tre metoder: 
1) Svabermetoden. Et areal svarende til 4 trykknapper + mellemrum i alt 11 cm2 afsvabres 

med en steril vantpind og overføres til 0,9 % saltvand. Der laves en fortyndingsrække 
og tælles via pladespedningsmetode (overfladeudsæd).  

2) ATP-metoden. Et areal svarende til 4 trykknapper + mellemrum i alt 11 cm2 afsvabres – 
i et lukket kammer overføres væske indeholdende biolumiesens. Efter omrystning i 20 
sek. måles RLU – (lysudsendelsen). 

3) Direkte tælling. Overfladen indrammes med sterilt tape og indstøbes i agar i et areal 
svarende til ca. 4 tryknapper. 

 
 

Resultater 

Bilag 1: Hygiejnisk vurdering og kommentar til udstyr. 

Bilag 2: Mikrobiologiske testresultater. 
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Konklusion  

Mikrobiologiske test 
 
Ingen af de to klude har væsentlig dræbende effekt over for Bacillus thuringensis-sporer. 
Vi ser kun en svag drabseffekt fra 5,8x106 til 1x105  / 11 cm2 

 

Over for mikroorganismer ses en tydelig drabseffekt for begge klude målt ved 
svaberteknikken.   
For Hafnia alvei er effekten fra  4x105 til <100 kim/11 cm2  for begge kludetyper. 
For Pseudomonas aureginosa er effekten fra 5x107 til 500 kim for Antibac og 2x103 kim for 
Wetwipe® kluden.  
For Enterococcus faecalis er effekten fra 2 x 105  til henhodsvis 400 og 450. Det kan se ud 
som om, antibac-kluden når et niveau lidt lavere end Wetwipe® kluden. 
Da der altid vil være en fortyndigsusikkerhed og en usikkerhed ved, om svaberen fanger 
alle organismerne, benyttede vi tillige en direkte indstøbningsteknik. Disse resultater 
understøtter de ovenstående og viser for begge kludetyper et slutniveau under 1000 
kim/11 cm2

 
Vi må konkludere, at drabseffekten er mellem en log 2 og log 3, og at der ikke er nogen 
signifikant forskel på drabseffekten af disse to slags klude over for de målte organismer. 
 
Med hensyn til ATP-målinger viser resultatet, at rengørinseffekten forstås som hvor 
meget der fjernes ved aftørring. For alle tre typer af bakterier ses et tydeligt fald i RLU- 
værdien. En svag tendens til at faldet er størst ved brug af Wetwipe® – der er lidt grovere i 
strukturen og derfor vil have større skrubbeeffekt. 
  
Bakterie  RLU-gennemsnit 

før  
RLU-gennemsnit 
efter Antibac klud 

RLU-gennemsnit 
efter Desinfect klud 

Hafnia alvei 9545 6480 1198 
Pseudomonas 
aureginosa 

9882 7333 6477 

Enterococcus faecalis 6634 2760 2149 
 
 
Et supplerende forsøg med Hafnia-organismen viser, at gentagne aftørringer yderligere 
reducerer RLU-værdierne, således at efter 2 aftørringer ses et fald til 2x103  RLU med 
Antibac klude og til 3x102 RLU med Wetwipe®, og efter 3 aftørringer et fald til 1,6x103   

RLU med Antibac klude og til 1x102 RLU med Wetwipe® kluden.  
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Hygiejnisk design vurdering 

Tastatur og mus har gennem hele forløbet været igennem 5 afvaskningsforløb, hvor 
vandet har været påført direkte fra vandhanen og efterfølgende henstået med klorin- 
vædede klude i 15 min. Trods denne behandling er tastaturerne stadigt intakte, fungerer 
og ser ud som nye. 

Yderlig litteratur om emnet 

Aspects of the mode of action of the novel biocide Akacid Forte on E. coli , abstract 
number: 1134_01_80, presenter på European Society of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases,Copenhagen / Denmark, April 2-5, 2005 

Univ.Prof.DDr.A Georgopoulos test  ”Mikrobielle wirksamkeit von akacid , akacid forte 
alleion und in kombination als akacid plus” 12-10 2004 

Dr. Christina Kratzer,Medizinische Universität Wien,  Medizin : Praxis und forschung 
16.11.2006 
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Bilag 1. Vurdering af Hygiejnisk design 
Både tastatur og mus vurderes til at være meget flot hygiejnisk design. Dog gøres 
opmærksom på, at tasterne, når de trykkes ned, danner en lille fold, der ikke umiddelbart 
bliver renset.  
 
Dette fremgår også af resultaterne af de bakteriologiske test. Der er ved aftørringen af 
tastaturet benyttet normalt tryk af klud på overfladen under rengøring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Direkte agar test Pseudomonas 2007-02-21 

 
 

 

 

 
 
Direkte agar test Hafnia 2007-02-20 
 

 
Direkte agar test Pseudomonas 2007-02-21 

 

 

 

 

 
 
Direkte agar test Hafnia 2007-02-20 
 
Taster efter aktivering 
Både mus og tastatur er enkle bå
metoder for rengøring og desinfe
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Taster før aktivering 
 

de at rengøre og desinficere. De ved forsøget anvendte 
ktion efterlod udstyret rent og sterilt. 
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Bilag 2.  Resultater af test  
Organisme Bacillus thuringensis                     Podet 16/2 (åbnet 17/2) Antibac 
  Desinfect (åbnet 17/2) Wetwipe®
kimtal i 
podekultur 2,70E+05      

        

Målinger    

Efter podning før normal rens 
  
  

Efter podning efter rens 
  
  

    ATP Svaber kim / 11cm2 
Direkte Svaber kim / 
11cm2 ATP Svaber kim / 11cm2 

Direkte Svaber 
kim / 11cm2 

board 1 
areal 
1             

  
areal 
2            

  
areal 
3   6,80E+05         

  
areal 
4         1,90E+05   

  
areal 
5           >200 

  
areal 
6   5,50E+05         

  
areal 
7             

  
areal 
8             

  
areal 
9         5,10E+04   

  
areal 
10           >200 

  
areal 
11             

board 2 
areal 
12         1,10E+05   

  
areal 
1             

  
areal 
2             

  
areal 
3         4,10E+04   

  
areal 
4           >200 

  
areal 
5   5,20E+05         

  
areal 
6           >200 

  
areal 
7             

  
areal 
8             

  
areal 
9         1,20E+05   

  
areal 
10           >200 

  
areal 
11   1,90E+06         

board 3 
areal 
12           >200 

  
areal 
1             

  
areal 
2             

  areal   3,00E+05         

Side 9 af 17 
amls 2007-02-23 



Test af desinfektionsservietters virkning over for mikrobielt belastet EDB-tastatur/-mus 
 

3 

  
areal 
4         1,10E+05   

  
areal 
5             

  
areal 
6   1,80E+06         

  
areal 
7             

  
areal 
8             

  
areal 
9         1,10E+05   

  
areal 
10             

  
areal 
11             

board 4 
areal 
12             

  
areal 
1 0* 

* prøven udtaget før 
podning         

  
areal 
2             

  
areal 
3             

  
areal 
4 0*           

  
areal 
5             

  
areal 
6             

  
areal 
7             

  
areal 
8             

  
areal 
9             

  
areal 
10             

  
areal 
11             

  
areal 
12             

        
        

Gennemsnit kimtal før 9,58E+05     

  
Kimtal 
efter 98000 direkte efter >200    

   113333  >200    
        

 
stand 
afv kimtal før 7,0E+05     

  
Kimtal 
efter 68474 direkte efter  -    

   85049   -    
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 Organisme  Hafnia alvei   Podet  20/2  Antibac Åbnet 17/2   
       Wetwipe® Åbnet 17/2   
  styrke podekultur 5,00E+07       

     forsøg dato   Efter ekstra tørring    

   

Efter podning før normal rens 
  
  

Efter podning efter rens 
  
  1 gang 2 gange 3 gan

   ATP Svaber Direkte  ATP Svaber Direkte     
1 areal 1 9345              

 areal 2      5163        
 areal 3   3,50E+05            
 areal 4         <100      
 areal 5           7    
 areal 6   8,00E+05            
 areal 7 9643     7455        
 areal 8           12    
 areal 9         <100      
 areal 10                
 areal 11       6687        
 areal 12         <100      

2 areal 1   5,00E+05   6602        
 areal 2 9536              
 areal 3   3,50E+05     <100      
 areal 4         <100 27    
 areal 5                
 areal 6           3    
 areal 7       838        
 areal 8 9748              
 areal 9         <100      
 areal 10           57    
 areal 11                
 areal 12           32    

3 areal 1 9501              
 areal 2       1506        
 areal 3   4,10E+05            
 areal 4         100      
 areal 5           85    
 areal 6   5,70E+04            
 areal 7 9495              
 areal 8       1251        
 areal 9         <100      
 areal 10           126    
 areal 11   6,60E+05         Efter ekstra tørring  ATP målinger  
 areal 12         <100   1 gang 2 gange 3 gan

4 areal 1             5823     
 areal 2               2164   
 areal 3                 1
 areal 4             1000     
 areal 5               350   
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 areal 6                 
 areal 7       3583*     * = tørret med rent vand 
 areal 8         1300 *      
 areal 9                

 areal 10       3043*     
* = tørret med rent 
vand 

* = tørret med ren
vand 

 areal 11                
 areal 12                
                  

Muse areal 1 191           
forsøg med mus havde musene stået 
sprayet tørt fra kl  

 areal 2       2016     9 til kl 15 før prøveudtagening  
 areal 3   200            
 areal 4         100      
                 
 areal 1 1539              
 areal 2       2547        
 areal 3   1000            
 areal 4         10      
                 
 areal 1 187              
  areal 2       394        
 areal 3   1000            
 areal 4         <100      
                 
 areal 1 898              
 areal 2       303        
 areal 3   100            

 areal 4         <100      

           
           

Gennemsnit ATP før 9545 kimtal før 4,47E+05      

Tastatur ATP efter  6477
Kimtal 
efter <100 

direkte 
efter 12    

   1198  <= 100  75    
           
 Stand afv ATP før 138 kimtal før 2,4E+05      

  ATP efter  956
Kimtal 
efter  -  

direkte 
efter 11    

   337   -   40    
           
Gennemsnit  ATP før 704 kimtal før 8,75E+02      

Mus ATP efter  2282
Kimtal 
efter 55       

   349  <100       
           
 Stand afv ATP før 649 kimtal før       

  ATP efter  375
Kimtal 
efter  -       

   64   -       
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  Pseudomonas aureginosa  Podet21/2 Antibac Åbnet 17/2 

      Wetwipe® Åbnet 17/2 
 Styrke podekultur 5,00E+07     

        

  

Efter podning før normal rens 
  
  

Efter podning efter rens 
  
   

  ATP Svaber Direkte  ATP Svaber Direkte   
areal 1 9553            
areal 2           5  
areal 3              
areal 4         <100    
areal 5       8283      
areal 6             
areal 7 9999            
areal 8       5770      
areal 9         <100    
areal 10           53  
areal 11       6292      
areal 12         5,00E+02    
areal 1       8988      
areal 2 9505            
areal 3        <100    
areal 4         5,00E+02 150  
areal 5              
areal 6           100  
areal 7       4113      
areal 8 9999            
areal 9         5,00E+02    
areal 10           >200  
areal 11              
areal 12           >200  
areal 1 9999            
areal 2       7495      
areal 3              
areal 4         4,60E+03    
areal 5           60  
areal 6              
areal 7 9999            
areal 8       8096      
areal 9         2,10E+03    
areal 10           >200  
areal 11       6204      
areal 12         500    

areal 1   4,20E+05      <100 
før 
podning 

areal 2   4,30E+05      <100 
før 
podning 

areal 3 9999          
areal 4 9999            
areal 5   9,60E+05          
areal 6              
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areal 7   1,60E+05          
areal 8              
areal 9   6,60E+05          
areal 10              
areal 11   7,70E+05          
areal 12              
               
areal 1 9993            
areal 2       8154      
areal 3   6,50E+03          
areal 4           <100  
               
areal 1 9175            
areal 2       4414      
areal 3              
areal 4           <100  
               
areal 1 9999            
areal 2       643      
areal 3              
areal 4           <100  
               
areal 1 9941            
areal 2       1135      
areal 3   7,50E+04          

areal 4           <100  

        
Gennemsnit ATP før 9882 kimtal før 5,67E+05   
Tastatur  ATP efter 7333 Kimtal efter 500 direkte efter 308
   6477  1925  60
        
 stand afv ATP før 218 kimtal før 2,9E+05   
  ATP efter 1546 Kimtal efter 0 direkte efter 62
   1763  1936  1873
        
Gennemsnit  ATP før 9777 kimtal før 4,08E+04   
mus  ATP efter 6284 Kimtal efter ej målt direkte efter <100 
   889     <100 
        
 stand afv ATP før 402 kimtal før    
  ATP efter 2645 Kimtal efter ej målt direkte efter 0
   348  ej målt  0
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 Enterococcus faecalis  
Podet 
28/2 Antibac Åbnet 17/2

      
Wetwipe® 
mini Åbnet 29/2 

 Styrke podekultur 2,10E+07  forsøg dato 28/2  

  

Efter podning før normal rens 
  
  

Efter podning efter rens 
  
   

  ATP Svaber Direkte  ATP Svaber Direkte   
areal 1 7691             
areal 2       1744       
areal 3   1,60E+05           
areal 4         <100 0   
areal 5               
areal 6   3,80E+05           
areal 7 4947             
areal 8       1974       
areal 9         1,00E+02     
areal 10           0   
areal 11       2039       
areal 12   7,60E+04           
areal 1       5281       
areal 2 5952             
areal 3        8,00E+02     
areal 4               
areal 5   4,30E+05           
areal 6               
areal 7       3263       
areal 8 7420             
areal 9         1,00E+02 93   

areal 10             
 
   

areal 11   1,00E+05           
areal 12           >200   
areal 1 5158             
areal 2       3243       
areal 3   1,60E+05           
areal 4           >200   
areal 5               
areal 6   3,70E+05     6,00E+02     
areal 7 8637             
areal 8       828       
areal 9         5,00E+02     
areal 10               
areal 11       1261       
areal 12   8,80E+04       >200   
areal 1       1 klud vask    mange   
areal 2       2 klude vask    mange   
areal 3      3 klude vask    mange   
areal 4               
areal 5               
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areal 6               
areal 7               
areal 8               
areal 9               
areal 10       1 klud vask    mange   
areal 11       2 klude vask    færre   
areal 12       3 klude vask    næsten 0   

        
Gennemsnit ATP før 6634 kimtal før 2,21E+05   
  ATP efter  2760 Kimtal efter 450 direkte efter 0
   2149  400  93
        
 stand afvigelse ATP før 1499 kimtal før 1,5E+05   
  ATP efter  1686 Kimtal efter 495 direkte efter 0
   1287  265  265
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Aftryk efter aftørring med Antibac 1 gang,  bakterie Enterococ faecalis 

Aftryk efter aftørring med Desinfect 1 gang, bakterie Enterococ faecalis 

Specielt forsøg  
 
Tastatur nr. 4 - aftørring  med 
henholdsvis 1- 2 og 3 nye klude. 
Der er benyttet Wetwipe® mini  
og Antibact klude 
Bakterie Enterococ faecalis 
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Klinisk test af engangs rengøringsklude  

indeholdende detergent og desinfektionsmidlet Akacid 

Rekvirent
Glad Cleaning Systems A/S 

Vallensbækvej 65 

Postboks 70 

DK-2625 Vallensbæk 

Produkt

Rengøringsklud med et kationisk detergent (”sæbe”) og Akacid 1% . 

Akacid  (Polyoxyalkylen-Guanidine-Hydrocloride) (PGH). PGH ødelægger den ydre membran på 

bakterier ved at omplacere divalente kationer og cellemembranen ved at binde sig til negativt ladede 

fosfolipider. 

Ifølge den vedlagte dokumentation er Akacid testet efter European Standard EN 1276 (October 

1997) og EN 1650 (May 1998). Conclusions: “AKACID processes bactericidal and fungicidal ac-

tivity”.

Nødvendig kontakt tid er15-60 min., hvis en reduktion på 5-6 log trin skal opnås. 

MIC er endvidere bestemt over for en bred vifte af bakterier. 

I andre produkter, hvor AKACID indgår, angives der virkning over for sporer og forskellige vira, 

men dokumentation for dette er ikke set. Der er ingen krav om, at et desinfektionsmiddel skal kunne 

reducere bakteriesporer i større omfang. 

Brugsopløsninger af AKACID angives at være ugiftigt for mennesker og dyr. Risikoen for 

allergiske reaktioner ved anvendelse af kationiske detergenter anses for at være ringe [8]. 

Baggrund 
Publicerede undersøgelser har vist, at almindeligt anvendte rengøringsprocedurer ikke reducerer 

totalmængden af mikroorganismer og organisk materiale nævneværdigt, men mere fordeler 

mikroorganismer og organisk materiale jævnt over den rengjorte overflade. Rengøring synes dog at 

reducere mængden af f.eks. tarmbakterier. [1, 2 ] 
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Det vides ikke, i hvilket omfang anvendelse af desinfektionsmidler til rengøring af patientnære 

områder reducerer antallet af hospitalsinfektioner. Der mangler velgennemførte kontrollerede 

undersøgelser om dette. Ved forekomst af multiresistente bakterier anbefaler eksperter dog i dag, at 

man anvender rengøringsmidler med biocid effekt til områder, der hyppigt berøres af hænder [4 ]. 

Rengøringsmidler med biocid effekt skal anvendes med omhu på grund af følgende risikomomenter 

[4]:

1. Risiko for toksiske og allergiske reaktioner hos patienter og personale.

2. Fjernelse af ”normalfloraen” fra de rengjorte og desinficerede overflader kan give plads til 

sygdomsfremkaldende mikroorganismer 

3. Der er set resistensudvikling over for desinfektionsmidler med og uden krydsresistens over 

for antibiotika, der anvendes til mennesker. 

I Danmark vurderes rengøringsstandarden visuelt [7 ], men værdien af en visuel rengøringstest 

synes at være tvivlsom [1,2]   

Formål 
Formålet med denne test er at undersøge, om rengøring med ovennævnte testklud indeholdende et 

kationisk detergent og desinfektionsmidlet Akacid 

1. Er i stand til at reducere antallet bakterier pr. cm2 rengjort overflade i større omfang end 

traditionel rengøring uden anvendelse af biocider.  

2. Er i stand til at fjerne organisk materiale fra de rengjorte overflader 

3. Kan leve op til de grænseværdier der er foreslået i den internationale litteratur. 

På baggrund af de opnåede resultater, er centerlinien (den centrale tendens) og øvre kontrolgrænse 

beregnet til brug for en fremtidig kvalitetskontrol af rengøringsprocedurer, hvor rengøringskluden 

med Akacid skal anvendes. Det skal være muligt at fremstille følgende kontrolkort: 

1. Kontrolkort for antallet af mikroorganismer påvist ved det enkelte aftryk. 

2. Kontrolkort for restmængden af organisk materiale påvist ved prøvetagning fra et 

checkpoint.

Rengøringseffekten af et checkpoint er vurderet visuelt, og resultatet er sammenlignet med det 

påviste antal CFU og restmængden af ATP i det vurderede område. 
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Materiale og metoder

Mikrobiologisk prøvetagning 

Til prøvetagning fra overflader er anvendt PC2TN og BV 

aftryksplader fra Biotrace International. Der er 10 cm2 gel på 

begge sider af aftrykspladerne. Den enkelte aftryksplade leveres 

i et rør.

PC2TN aftrykspladerne indeholder en ”neutraliser” til 

rengørings og desinfektionsmidler, og de er anvendt til at 

bestemme antal CFU pr cm2 (CFU = Colony Forming Units (på 

dansk: Formeringsdygtige kim). 

BV aftrykspladerne er anvendt til bestemmelse af stafylokokker 

og tarmbakterier. Stafylokokkus aureus kan direkte aflæses på 

pladerne. 

Ved prøvetagningen presses gelen ned mod den overflade, der 

skal testes, og pladen anbringes derefter i sit rør. 

Kontaktplader 

Inkubering og aflæsning 

Efter en prøvetagning er aftrykspladerne inkuberet i deres rør i 48 timer ved 35 °C. Pladerne er 

herefter aflæst og CFU per cm2 bestemt ved anvendelse af et aflæsningsskema fra fabrikanten. 

Var der mindre end 50 kolonier på 

aftrykspladerne efter en rengøringsprocedure 

blev antal kolonier noteret. 

Forekomst af Methecillin Resistente 

Stafylokokkus aureus (MRSA) blev bekræftet 

ved udsåning af den suspekte S. aureus på en 

MRSA ID Agar (BioMerieux, Frankrig). 
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Aflæsningsskema efter C.J. Griffith et al [1] 

Growth Colonies CFU per cm2

   
Very heavy Confluent 250 

Heavy Semi-confluent 100 
Moderate 70 -99 40 

Slight 40-69 12 
Very slight 6-39 2.5 

Scant < 6 <2.5 

Tolkning
I litteraturen er overflader betragtet som rene ved påvisning af under 2,5 pr. cm2 , svarende til < 6 

CFU pr. aftryk [1, 2]. I disse arbejder er det overflader, der stiller ekstra krav til rengøringen, der er 

testet.

Andre har mere generelt foreslået en grænse på under 5 CFU pr. cm2 [3]. Det svarer til < 50 CFU 

pr. aftryk (enkelt side af en aftryksplade). 

 

Rengøringseffekt 

ATP-måling

ATP-testen (Clean-trace) er en rengøringstest til påvisning 

af Adenosin-Tri-Phosfat, som findes i alt organisk 

materiale og i specielt store mængder i humane sekreter 

som f.eks. blod. Efter prøvetagning med en podepind 

bringes pinden i kontakt med enzymerne luceferase og 

luceferin og hvis der er organisk materiale på podepinden 

udsendes der et lys, som straks kan måles på et 

luminometer [Uni-lite, Biotrace International] i Relative

Light Units (RLU). Sammenhæng mellem Log RLU og 

Log ATP er lineær og er bestemt ved måling på kendte 

mængder ATP. Måleresultaterne angives som Log ATP-

enheder.

1 log ATP-enhed svarer til 1 fentomol ATP (10-15 mol ATP) 
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Tolkning

Renhedsgraden bestemmes som log ATP-enheder, som er et mål for restmængden af organisk 

materiale i de områder, der er taget prøve fra. Griffith og medarbejdere [1, 2] betegner en overflade 

som ren, hvis mængden af ATP er under 500 RLU svarende til 2,7 log ATP-enheder. Der er 

anvendt samme apparatur, som er anvendt ved denne afprøvning 

Visuel vurdering af rengøring. 

De enkelte checkpoint er før og efter en rengøringsprocedure vurderet visuelt som rene plettede 

eller støvede, som anført i rengøringsstandarden [7] 

Rengøring på sengestuer 

Checkpoints

Der er udvalgt 8 checkpoints, hvor Akacid testkluden skal anvendes. Dette er sket i samarbejde med 

den lokale rengøringsafdeling. Det er områder, der hyppigt berøres af personale- og/eller patient-

hænder. Testen er udført på en sengestue på henholdsvis Amager og Hvidovre Hospital. Der er gjort 

rent en gang dagligt på 5 hverdage. 

På sengestue A er der taget prøver fra: Dørhåndtag, sengebord, sengehest, sengegalge, vandhane, 

toilet skylleknap og håndklædeholder.

På sengestue B er der taget prøver fra: Dørhåndtag, sengebord, sengehest, sengelampe, 

vandhane, forkant på vask og hylde ved vask. 

Kontroller

Sengestue A: Der er anvendt engangsklude leveret klar til brug med et kationisk detergent [8]. 

Sengestue B: Rengøringen er udført med flergangsklude og et rengøringsmiddel.  

Tidspunkt for prøvetagningerne 

Der tages aftryksprøver og ATP mængden er bestemt lige før og 1 time efter rengøring.  
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Rengøring af kritiske områder på et behandlingsafsnit 

(endoskopiafsnit) 

Checkpoints

Der er udvalgt 8 checkpoints, hvoraf de fleste forventes at blive forurenet under de løbende 

procedurer gennem en arbejdsdag. De 8 checkpoints er: Startknappen på 2 endoskopvaske-

maskiner, området omkring en vask som anvendes til manuel rengøring af endoskoper, bordplade 

på den rene side af 4 endoskopvaskemaskiner, en generator og et videostik til gastroskoper og en 

generator og et videostik til koloskoper. 

Bortset fra bordet på den rene side af endoskopvaskemaskinerne aftørres de anførte checkpoints 

efter hver undersøgelse idet daglige med en flergangsklud påført et neutralt detergent. 

Kontrolperioden

Afdelingens normale rengøringsprocedure er anvendt på 5 på hinanden følgende hverdage. Der er 

taget aftryksprøver og foretaget ATP bestemmelse fra de udvalgte 8 steder sidst på dagsprogrammet 

og den følgende morgen..  

Testperioden

Ved anvendelse af Akacid testkluden til slutrengøring blev proceduren fra kontrolperioden gentaget. 

 

Rengøring af tastaturer på et mikrobiologisk laboratorium 

Checkpoints:

Der blev udtrukket 8 tilfældige tastaturer på diverse arbejdspladser 

Kontrolperioden:

Personalet har selv ansvaret for eventuel rengøring af tastaturet. Der er taget aftryk og foretaget 

ATP-bestemmelse på de 8 tastaturer når personalet var gået hjem.  Dette blev gentaget næste 

morgen før personalet mødte.

Testperioden:

De 8 tastaturer blev rengjort med Akacid testkluden 5 sekunder dagligt i en uge fra mandag til 

fredag. Før aftørring med Akacid testkluden er der taget aftryk og foretaget ATP-bestemmelse. Før 

starten på arbejdsdagen næste morgen er der igen taget prøver fra de 8 tastaturer.  
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Databehandling 

Mikrobiologiske prøvetagninger 
Der testes for

Signifikant forskel i antal CFU pr. cm2 før og efter en rengøringsprocedure. 

Signifikant forskel mellem testgruppe og kontrolgruppe. 

Signifikant reduktion af MRSA og tarmbakterier. 

Signifikant reduktion af CFU pr. cm2 før rengøringsproceduren i løbet af ugen. 

Centerlinien (den centrale tendens) til kontrolkort for log ATP-enheder og CFU pr. aftryk er 

beregnet efter gældende regler [5]. Øvre kontrolgrænse angives som centerlinien (den centrale 

tendens + 3 x spredningen). 

Resultaterne sammenlignes med de grænser for CFU pr. cm2 som er publiceret. 

 

Rengøringsprocedurer 

Der testes for

Signifikant forskel i ATP-enheder før og efter en rengøringsprocedure. 

Signifikant forskel mellem testgruppe og kontrolgruppe. 

Sammenhængen mellem ATP-enheder og CFU pr. cm2

Signifikant reduktion af ATP enheder før rengøringsproceduren i løbet af ugen. 

Den centrale tendens og øvre kontrolgrænse beregnes til kontrolkort efter gældende regler [5]  

Resultaterne sammenlignes med de grænser for ATP-enheder, der er publiceret.  

En foreslået grænse for CFU pr. cm2 eller log ATP-enheder betragtes som opfyldt, hvis de 

beregnede øvre kontrolgrænser er mindre eller lig med de foreslåede grænseværdier.
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Resultater

Tabel 1 viser, at der kun efter rengøring med engangsklude med et kationisk detergent 

(kontrolkluden fra Sengestue A og Akacid-kluden) kunne opnås en signifikant reduktion i 

bakterieantallet på de rengjorte overflader. Mængden af organisk materiale (ATP) blev derimod 

reduceret under alle rengøringsprocedurerne.

Tabel 1: Viser om der er signifikant forskel i antallet af bakterier (CFU) og mængden af organisk 
materiale på de testede overflader. NS = ingen signifikant forskel. 

 
SIGNIFIKANT REDUKTION AF 

CFU OG ATP UNDER 
RENGØRING? 

STED FOR  
PRØVETAGNING

KLUD 
 
FØR ELLER  
EFTER 
RENGØRING

PRØVE-
ANTAL

p-værdier 
CFU 

(antal bakterier) 

p-værdier 
ATP 

(Organisk materiale) 

Kontrol 
(engangsklud med et 
kationisk detergent) 

Før

Efter 

40

40

0,003 <0,0001  
 
Sengestue A 

Akacid Før

Efter

40

40

<0,0001 <0,0001 

Kontrol 
(flergangsklud) 

Før

Efter

40

40

NS 0,045  
 
Sengestue B 

Akacid Før

Efter

40

40

0,0014 0,006 

Kontrol Før

Efter

40

40

NS 0,0003  
 
Tastaturer 

Akacid Før

Efter

40

40

<0,00001 <0,00001 

Kontrol Før

Efter

40

40

NS 0,0005  
Endoskopiafsnit  

Rengørings og 
endoskopirum 

Akacid Før

Efter

40

40

0,02 <0,00001 

Af tabel 2 fremgår det, at der var signifikant færre bakterier på de testede overflader når Akacid-

kluden blev anvendt sammenlignet med kontrollerne. På Sengestue A  blev nogle checkpoints 

forurenet af patienterne efter toiletbesøg mellem rengøring og prøvetagning.  Denne fejlkilde 
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eliminerer beregning af den centrale tendens, som viser en højsignifikant forskel mellem Akacid- og 

kontrol-perioden.

Af tabel 2 fremgår det desuden, at den høje rengøringsfrekvens på endoskopiafsnittet holdt antallet 

af bakterier nede. 

Tabel 2: Resultaterne af aftryksprøver taget efter en rengøringsprocedure. Den centrale tendens 
og øvre kontrolgrænse er beregnet efter at resultater, der afviger højsignifikant fra de øvrige er 
ekskluderet. P-værdierne er beregnet alle prøvetagningerne. NS = ingen signifikant forskel. 

 
ANTAL CFU PR. AFTRYK STED FOR  

PRØVETAGNING
KLUD 

 
ANTAL  
PRØVER

P-
VÆRDI  

Central tendens 
 

Øvre 
kontrolgrænse 

Kontrol 40
 

7,4 30,1  
Sengestue A  
 Akacid 40

 
NS(* 

1,8 8,6 

Kontrol 40 7,9 32,5  
Sengestue B  
 Akacid 40

 
<0,0001 

1,6 6,2 

Kontrol 40 5 19,8  
Tastaturer  
  Akacid 40

 
<0,0001 

1,3 4,7 

Kontrol 40 0,7 3,9 Endoskopiafsnit  

(Rengøring mellem 
procedurer)

Akacid 40

 
0,013 

0,2 1,6 

*) To ældre patienter nåede nogle dage at forurene omgivelserne med fækale bakterier efter toiletbesøg i 
perioden mellem rengøring og prøvetagning. Det var tilfældet både i Akacid og kontrolperioden. Beregning 
af den centrale tendens eliminerer sådanne fejlkilder. Der er højsignifikant forskel på den centrale tendens i 
kontrol og Akacid-perioden (p< 0,00001). 

Tabel 3 viser, at efter en omhyggelig daglig rengøring kan den foreslåede øvre grænse for antallet af 

mikroorganismer på under 5 CFU pr. cm2  (<50 CFU pr aftryk) let overholdes ved prøvetagninger 

umiddelbart efter en rengøringsprocedure [3].  

Den aktuelle undersøgelse har vist en signifikant øget forekomst af fækale bakterier ved CFU>5 pr. 

cm2  (p<0,001), men ikke af stafylokokker. 

Den foreslåede kravværdi på under 2,5 CFU pr. cm2 [1,2] for kritiske overflader kan overholdes ved 

daglig rengøring af tastaturer med Akacid-kluden og ved en øget rengøringsfrekvens på overflader i 
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et behandlingsafsnit (endoskopiafsnit). I kontrolperioden på endoskopiafsnittet forekom der enkelte 

rengøringssvigt af startknappen på endoskopvaskemaskinerne og af videostikkene til endoskoperne.  

Tastaturer og bærbare computere tåler rengøring med en rengøringsklud som Akacid-kluden [6] 

Tabel 3: De øvre kontrolgrænser for antal CFU pr. aftryk efter en rengøringsprocedure er om- 
regnet til CFU pr. cm2 (se øverst side 5). 

 
ØVRE KONTROLGÆNSE STED FOR  

PRØVETAGNING
KLUD 

 
ANTAL  
PRØVER  

<2,5 CFU 
pr. cm2 

 
2,5 CFU 
pr. cm2 

 
>2,5 og 
<5 CFU 
pr. cm2 

 
5 CFU 

pr. cm2 

Kontrol 40  +    
Sengestue A  
  Akacid 40  +   

Kontrol 40  +    
Sengestue B 
  Akacid 40  +   

Kontrol 40  +    
Tastatur  
  Akacid 40 +    

Kontrol 40 +     
Endoskopiafsnit  
 Akacid 40 +    

+ : Markerer den CFU pr. cm2 som øvre kontrolgrænse for CFU pr. aftryk i tabel 2 er omregnet til. 

Tabel 4 viser det foreslåede krav på Log ATP-enheder < 2,7 på kritiske overflader [1,2] kun 

opfyldes ved rengøring med Akacid-kluden på endoskopiafsnittet. 

En grænse med Log ATP-enheder < 3,7 svarer til visuelle rene overflader i denne test og kan kun 

opfyldes efter omhyggelig rengøring. Den centrale tendens og den øvre kontrolgrænse for log ATP-

enheder efter rengøring med Akacid-kluden er begge højere på sengestue B sammenlignet med 

sengestue A. Forskellen kan meget vel skyldes den menneskelig faktor under en rengøringsproce-

dure.

Plettede og støvede overflader er ikke korreleret til et højt CFU-tal eller  ATP-niveau. 
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Der er ikke påvist en signifikant øget reduktion af mikroorganismer og organisk materiale i løbet af  

en 5-dages periode, og der er ligeledes ikke påvist en sikker sammenhæng mellem log ATP-enheder 

og CFU pr. aftryk. 

Reduktion af bakterier

Efter rengøring af Akacid-kluden var antallet af almindelige bakterier inklusiv MRSA reduceret 

signifikant, men der var ikke en sikker effekt over for sporer (kræves ikke af et desinfektions-

middel).  

Tabel 4: Resultaterne af ATP-målingerne (mængden af organisk materiale) og de beregnede 
centrale tendenser og øvre kontrolgrænser. Ved beregning af p-værdierne er medtaget 
resultaterne af alle prøvetagningerne. NS = ingen signifikant forskel. 

 
LOG ATP-ENHEDER STED FOR  

PRØVETAGNING
KLUD 

 
ANTAL  
PRØVER

P- 
VÆRDI  

Central tendens 
 

Øvre kontrol-
grænse 

Kontrol 40 
 

2,2 3,9  
Sengestue A  
  Akacid 40 0,0013 1,8 3,4 

 5,4 6,2 04 lortnoK 
Sengestue B 
  Akacid 40 NS 2,6 4,1 

 6,3 4,2 04 lortnoK 
Tastaturer  
  Akacid 40 0,005 2,1 3,3 

 9,2 6,1 04 lortnoK 
Endoskopiafsnit  

Akacid 40 <0,00001 1,2 2,2 
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Konklusion 

En engangsklud med et kationisk detergent og desinfektionsmidlet Akacid er testet på relevante 

overflader i et hospitalsmiljø, og resultaterne er sammenlignet med kontroller, hvor rengøringsklude 

uden desinfektionsmiddel blev anvendt.  

Checkpoint fra sengestuer: Dørhåndtag, sengebord, sengehest, sengegalge, sengelampe, 

vandhane, håndvask, hylde ved håndvask, toilet skylleknap og håndklædeholder. Checkpoints fra 

et behandlingsafsnit (endoskopiafsnit): Startknap på endoskopvaskemaskiner, rene og urene 

arbejdsområder, generatorer og videostik til gastroskoper og kolonoskoper. Checkpoints fra et 

mikrobiologisk laboratorium: Tilfældigt udvalgte tastaturer fra arbejdspladser. 

Kun ved anvendelse af engangsklude med et kationisk detergent ved en rengøringsprocedure kunne 

der opnås en signifikant reduktion af bakterier på de testede overflader. Indeholder engangskluden 

også desinfektionsmidlet Akacid øges reduktionen af bakterierne yderligere. 

Kun ved brug af Akacid-kluden kunne det foreslåede krav på <2,5 CFU pr. cm2 på kritiske 

overflader overholdes ved hyppig rengøring af overflader i et behandlingsrum og ved rengøring af 

tastaturer. Dette er i overensstemmelse med litteraturen på området . 

Der foreligger dokumentation for, at en engangsklud som Akacid-kluden kan anvendes til rengøring 

og desinfektion af tastaturer og bærbare computere, uden at disse beskadiges. 

Akacid-kluden var virksom over for alle almindelige bakterier og MRSA, men ikke over for (alle) 

bakteriesporer.

De krav til mængden af organisk materiale på kritiske overflader (ATP-måling), som er foreslået i 

to publikationer, kunne kun opfyldes efter rengøring med Akacid-kluden i behandlingsrum med 

hyppig rengøringsfrekvens. 

Et ATP-niveau svarende til visuelle rene overflader kan opnås ved omhyggelig rengøring, og her er 

det ikke nødvendigt, at rengøringskluden indeholder et desinfektionsmiddel. 

Akacid-kluden vil især være anvendelig til overflader, der hyppigt berøres af hænder, som f. eks 

dørhåndtag, sengebord, sengehest, toilet, vandhane, håndvask etc., hvor man ønsker et lavt 

bakterieantal. Kluden er desuden velegnet til rengøring og desinfektion af tastaturer, bærbare 

computere, fjernbetjening til TV og teknisk udstyr med betjeningsknapper. 
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