
Av smittevernsykepleiere som rådgir kommunehelsetjenesten, ansatt i sykehusene i Helse Nord 

Kontakt: skht@helse-nord.no  

Oppdatert mars 2022 

KJEMISKE DESINFEKSJONSMIDLER                                                                           
Dette er et utvalg av de mest brukte desinfeksjonsmidlene i sykehjem. Sjekk produktinformasjon fra leverandør for mer informasjon. 

Bruk verneutstyr som anbefalt på sikkerdatablad for aktuelt desinfeksjonsmiddel, ev kontakt leverandør. Desinfeksjonsvæske i beholdere skal ha lokk over. Rommet bør ha 

god ventilasjon. Sprayflasker benyttes ikke pga fare for innånding. 

Produkt Effekt på:  Begrensninger  Bruksområde Virketid 
Overflate desinfeksjonssprit 
70 – 85 % alkohol. 

De fleste bakterier og 
virus unntatt 
Clostridioides difficile og 
Norovirus. 

Ikke virksomt på 
synlig søl/ 
kroppsvæsker 
(flekkdesinfeksjon) 
 

Rengjorte og tørre flater/utstyr. 
 
 

Minst 1 min.  
 

Holdes fuktig i hele virketiden, 
skal fordampe. 

Virkon   
Merk flaske med tidspunkt for 
utblanding. Holdbar i 5 døgn i 
flasken. Blanding i beholder for 
utstyr: Bytt x 1 pr døgn.  

De fleste bakterier og 
virus unntatt 
Clostridioides difficile og 
mykobakterier 
(Tuberkulose). 

Ikke egnet på 
aluminium og 
kobber. 
 

Kan gi farge på 
tekstiler.   

Rengjorte flater og utstyr. 
 

Flekkdesinfeksjon: Fjern først 
mest mulig søl/forurensning. 
 

Tekstiler: 10 min. Deretter vask 

10 min.  
30 min. ved synlig forurensning 
(flekkdesinfeksjon) 
 

Holdes fuktig i hele virketiden. 
Vask/skyll av med rent vann. 

Perasafe  
Merk flaske med tidspunkt for 
utblanding. Holdbar i 12 timer i 
flasken. 
Blanding i beholder for utstyr: Bytt 
innen 12 timer etter utblanding.  
 

Alle bakterier og virus.  
  
 

Ingen kjente. 
  

Rengjorte flater og utstyr. 
 

Flekkdesinfeksjon: Fjern først 
mest mulig søl/forurensning. 
 

10 min. 
 

Holdes fuktig i hele virketiden. 
Vask/skyll av med rent vann. 
 
 

LifeClean  
Holdbar i 8 uker etter åpning.  
(4 uker etter åpning for effekt på 
Clostridioides difficile). 
Blanding i beholder for utstyr: 
Holdbar 8 timer i lukket beholder 
(3 timer i beholder uten lokk). 
 

Alle bakterier og virus.  
 
 

Kan gi skjolder på 
metall- og stålflater 
(unngås ved å vaske 
av etter bruk). 

Rengjorte flater og utstyr.  
 

Flekkdesinfeksjon: Fjern først 
mest mulig søl/forurensning. 
 

2 min. 
5 min. ved Clostridioides difficile. 
 

Holdes fuktig i hele virketiden. 
Vask/skyll av med rent vann. 
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