
Hygieniaohje: NOROVIRUS
NOROVIRUS TARTTUU HELPOSTI
Norovirukset aiheuttavat laajoja ja helposti pitkittyviä 
vatsatautiepidemioita erityisesti laitoksissa ja mat-
kailualalla. Tarvittava infektioannos on pieni ja virus 
kestää ulkoisia olosuhteita hyvin. Riski sairastumiseen 
onkin suuri, kun ensimmäinen havainto viruksesta on 
tehty.
Norovirukset tarttuvat helposti suoraan henkilöstä toi-
seen tai välillisesti kosketuspintojen kautta. Ne säilyvät 
pinnoilla infektiokykyisinä pitkään, myös aerosolitar-
tunta on mahdollista. Tartunnan lähde voi olla myös 
saastunut elintarvike tai vesi. Sairastuneen henkilön 
ulosteissa on erittäin paljon viruksia.
Norovirukset kuuluvat kaliki-sukuun ja ovat pieniä, vai-
pattomia RNA-viruksia. Taudin itämisaika on 10-48 h.
Taudin oireina ovat yleisimmin pahoinvointi, oksente-
lua ja/tai ripuli. 

RATKAISUNA TEHOSTETUT 
HYGIENIATOIMENPITEET
Tehostettu käsihygienia on tarpeen infektio- ja epi-
demiatilanteissa. Käsien pesu ennen käsihuuhteiden 
käyttöä, mahdollisuuksien mukaan, on suositeltavaa. 

*) EN 14476 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and 
requirements (Phase 2/Step 1). 

Käsihuuhdetta käytettäessä on huomioitava erityises-
ti huuhteen riittävä määrä. Hiero huuhde huolellisesti 
kaikkialle käsiin ja jatka työtä vasta käsien kuivuttua. 
Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika. Viruk-
set tarttuvat limakalvokontaktissa; huomioi suojainten 
poistotilanteet, jolloin kädet ovat lähellä suuta ja ne-
nää. 
Päivittäinen taso- ja kosketuspintojen puhdistus teh-
dään desinfektioaineella. Siivousta on tehostettava 
myös henkilökunnan tiloissa. Eritetahradesinfektio 
suoritetaan mahdollisimman nopeasti, sillä eritteet, 
kuten oksennus ja uloste, sisältävät runsaasti viruksia.
Loppusiivousta on mahdollista tehostaa Nocospray-
sumutuksella. On suositeltavaa tehdä vetyperoksidi-
sumutus ennen ja jälkeen siivouksen. Näin suojataan 
sekä henkilökuntaa että seuraavia tilojen käyttäjiä. 
Vetyperoksidikuivahöyry desinfioi kaikki tilan pinnat, 
myös pehmeät pinnat ja materiaalit.
Noudata sairaanhoitopiirin ohjeistuksia. Huolellinen 
aseptinen työskentely estää infektioiden leviämistä. 

TUTKITUSTI TEHOKKAAT TUOTTEET
Norovirusta vastaan löytyy Kiillon valikoimasta useita 
tutkitusti tehokkaita tuotteita. Seuravalla sivulla esitel-
lään tuotteet, jotka on testattu ja hyväksytty  ohjeiste-
tuin pitoisuuksin EN 14476 *noroviruksella (MNV).



Pesuaineet eivät desinfioi, mutta koneen suorittama lämpödesinfektio 
on takaa turvallisen lopputuloksen.
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KÄSIHUUHTEET
ERISAN KÄSIHUUHDE
DESINFEKTIOAINE KÄSILLE
Kevyesti geelimäinen, etanolipohjainen käsihuuhde usein 
toistuvaan käyttöön. Sisältää runsaasti ihoa suojaavia 
ainesosia. Soveltuu herkälle iholle.

KÄSIDESI
DESINFEKTIOAINE KÄSILLE
Kevyesti geelimäinen, etanolipohjainen käsihuuhde soveltuu 
usein toistuvaan käyttöön. Hoitavina ainesosina glyseroli, 
kasviöljyesterit ja Aloe Vera. Soveltuu herkälle iholle.

ERISAN ETASEPT
DESINFEKTIOAINE KÄSILLE
Kevyesti geelimäinen, etanolipohjainen käsihuuhde hygieeni-
seen käsidesinfektioon. Sisältää glyserolia. Soveltuu herkälle 
iholle.

ALLSEPT S
DESINFEKTIOAINE KÄSILLE
Nestemäinen, laajan ja pitkävaikutteisen mikrobisidisen tehon 
omaava tuote, sisältää ihoa hoitavia ja kosteuttavia aineosia. 
Kirurgiseen käsidesinfektioon.

ERISAN SAFEPOINT+ ALCOLIQUID
DESINFEKTIOAINE KÄSILLE
Käytettäväksi Erisan Safepoint+ automaattisessa 
annostelulaitteessa.

PINTA- JA INSTRUMENTTIDESINFEKTIO

VETYPEROKSIDIKUIVAHÖYRYTYS

KLORILLI
ERIKOISDESINFEKTIOAINE
Kloramin T -pohjainen desinfektioaine desinfioivaan puhdistukseen, 
instrumentti- ja välinedesinfektioon sekä eritetahradesinfektioon.

EASYDES
PESEVÄ PINTADESINFEKTIOAINE
Käyttövalmis pintadesinfektioaine ei-invasiivisille lääkinnällisille 
laitteille ja infektion torjunnan kannalta kriittisille pinnoille. 
Soveltuu alkoholeja sietäville materiaaleille.

EASYDES DESINFEKTIOPYYHE
DESINFEKTIOPYYHE
Mikrobisidisesti tehokas, käyttövalmis ja nopeavaikutteinen desinfek-
tiopyyhe lääkinnällisille laitteille ja infektioiden torjunnan kannalta 
kriittisille pinnoille.

ERISAN OXY+
DESINFEKTIOAINE
Vetyperoksidiin ja peretikkahappoon perustuva desinfektioaine 
lääkinnällisten laitteiden ja välineiden puhdistukseen ja desinfek-
tioon ja eritetahradesinfektioon. Soveltuu myös tekstiilimateriaaleille. 
Granuloitu jauhe annospusseissa.

ERISAN DES
DESINFEKTIOAINE
Kvatti-amiini-fenoksietanolipohjainen erikoisdesinfektioaine
desinfioivaan puhdistukseen sekä instrumentti-, väline-, pinta- ja 
eritetahradesinfektioon.
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TEVAN PANOX 200
DESINFEKTIOAINE
Vetyperoksidipohjainen, jäämävapaa desinfektioaine useimmille 
pintamateriaaleille, myös tekstiilipinnoille. Soveltuu myös 
eritetahradesinfektioon.

WIPECLEAN ALCO FREE DISINFECTION
DESINFEKTIOPYYHE
Alkoholiton desinfektiopyyhe pintojen ja lääkinnällisten laitteiden 
desinfiointiin.

2737

NOCOSPRAY 2 SUURTEHOSUMUTIN
DESINFIONTILAITE
Turvallinen ja laajasti tutkittu desinfektio huonetilojen
loppusiivouksen yhteyteen tai epidemiatilanteisiin. 
Toimenpiteen jälkeen kaikki tilan pinnat on käsitelty 
automaattisesti.

NOCOLYSE
DESINFEKTIOAINE
Nocospray-laitteessa käytettävä (vetyperoksidikuivahöyrytys) 
desinfektioaine huonetilojen desinfiointiin.

NOCOLYSE FOOD
DESINFEKTIOAINE
Nocospray-laitteessa käytettävä desinfektioaine erityisesti elin-
tarviketeollisuuteen.

INSTRUMENTTIEN KONEELLINEN PESU

THERMOSHIELD DESINFEKTANT 
DESINFEKTIOAINE
Kemiallinen desinfektioaine taipuisien tähystimien koneelliseen 
desinfektioon glutaarialdehydiä käyttävissä pesudesinfektiolaitteissa.
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8250 6438160082507 6 x 1 l
8255 6417964082555 12 x 100 ml
8251 6438160082514 6 x 500 ml

8008 6417964080087 12 x 200 ml
8060 6417964080605 6 x 500 ml
80724 6417964807240 6 x 1 l

63026 6417964630268 6 x 500 ml
80738 6417964807387 6 x 1 l
63086 6417964630862 3 x 5 l

8063 6417964080636 6 x 1 l
8177 6412600081770 3 x 5 l

8381 6417964083811 3 x 5 l

4062282 1 x 1 kpl

8078 6 x 1 l

60285 6417964602852 6 x 1 l
60286 6417964602869 3 x 5 l
60287 6417964602876 1 x 20 l

8109 6417964081091 6 x 1 l
8110 6417964081107 3 x 5 l

8081 6417964080810 6 x 500 ml
8083 6417964080834 3 x 5 l

8285 6417964082852 16 x 16 kpl
8286 6417964082869 18 x 30 kpl

8116 6417964081169 1 x 50 x 50 g

8126 6417964081268 12 x 500 ml
8127 6417964081275 3 x 3 l

41061 6417964410617 6 x 750 ml
8071 6417964080711 6 x 1 l
80556 6417964805567 1 x 5 l

5203 5701684520321 20 x 25 pyyhettä

8142 4260241965254 3 x 5 l
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