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Tryk nok hånddesinficering 
ud i hånden til at dække 
hele overfladen af begge 
hænder og håndled

Gnub håndfladerne 
mod hinanden med 
sammenflettede fingre

Gnub håndfladerne 
mod hinanden med 
sammenflettede fingre

Gnub fingerspidserne mod 
den anden hånds håndflade 
med cirkulære bevægelser

Gnub begge tommelfingre 
mod den anden hånds 
håndflade

Når hænderne er tørre, 
er de sikre

Gnub oversiden af fingrene 
mod håndfladen på den 
anden hånd

Husk håndleddene

Tryk nok hånddesinficering 
ud i hånden til at dække 
hele overfladen af begge 
hænder og håndled

Gnub håndfladerne mod 
hinanden

Procedure for hånddesinficering

Sådan desinficerer du hænderne med flydende hånddesinficering

Besøg www.torkglobal.com, hvis du vil vide mere

20-30 sek.
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Spoel uw handenaf met Neem voldoendezeep om Wrijf uwhandpalmentegen Wrijf met uw handpalmover

polsen inte wrijven. zodat u ook tussende
vingers wrijft.
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Spoel uw handenaf uw handenaf uw handen met Neem voldoendezdoendezdoende eep om Wrijf uwhandpalmentegenentegenen Wrijf met uw handpalmomom ver

polsen inte wrijven. zodat u ook tussendeendeen
vingers wrijft.
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Skölj först händerna under 
varmt vatten för att få bort 
lös smuts

Gnugga handflatorna mot 
varandra med sammanflätade 
fingrar

Glöm inte att tvätta 
handlederna

Händerna är nu rena och 
torra

Tryck fram en dos tvål

Gnugga ena handens 
fingertoppar mot den andras 
handflata och tvärtom

Skölj noga under rinnande 
vatten

Använd handkräm om det 
behövs

Arbeta upp ett lödder genom 
att gnugga handflatorna mot 
varandra

Gnugga tummarna genom 
att hålla om tummen med 
motsatt hand och rotera

Torka noga med 
pappershandduk och 
kom ihåg att torka mellan 
fingrarna

Gnugga ena handflatan mot 
den andra handens rygg, 
gör likadant med den andra 
handen

Gnugga fingertopparna 
mot handflatan med små 
cirkelrörelser

Använd en pappershandduk 
för att stänga av kranen

40-60 sec

Tvätta händerna med tvål, vatten och pappershandduk

Att tvätta händerna

Mer information finns på www.tork.se

0

4

8

12

1

5

9

13

2

6

10

3

7

11

Besøg www.tork.dk, hvis du vil vide mere


