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VirKon
BRUKSLÖSNING
HANTERING OCH SÄKERHET
Virkon i koncentrerad pulverform bör hanteras med respekt i enlighet med aktuellt
säkerhetsdatablad. De risker pulverhanteringen medför kan man dock eliminera genom
att använda Virkon i vattenlöslig doseringspåse när man bereder brukslösningen.
Desinfektionsmedlet Virkon i brukslösning är tämligen harmlöst, vilket också
styrks av genomförda tester:
 Lösningen har låg akut toxicitet för användare. Vid 1 % koncentration är det
osannolikt att den ska förorsaka hudirritation om inte en individ är specifikt
känslig för Virkon eller någon av dess ingående komponenter.
 Om Virkonlösningen kommer i kontakt med ögat kan en mycket mild irritation
förväntas.
 Ej heller förväntas några problem uppstå som en följd av inhalation vid normal
hantering av Virkonlösningen genom sprayflaska
Trots att Virkon i färdigblandad brukslösning är tämligen harmlöst är det klokt att
iaktta normal försiktighet:
SÅ HÄR HANTERAR DU VIRKON-LÖSNINGEN SÄKERT
 Undvik att i onödan exponera huden och se till att du inte får stänk i ögonen.
 Använd skyddshandskar när du desinfekterar, främst för att skydda dig mot
kontaminerande mikroorganismer.
 Personal bör inte vara närvarande om brukslösningen dimbildas (luftburna
småpartiklar i luften), t ex i samband med användning av s.k. desinfektionsrobot.
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OM DU UPPLEVER OBEHAG AV KONTAKT MED VIRKON
Om detta händer

...ska du göra följande

Virkon-lösning på huden

Avlägsna nerspillda kläder och skölj
huden med vatten

Stänk av Virkon-lösningen i ögonen

Skölj ögonen noggrant med vatten. Sök
medicinsk hjälp om irritationen inte
upphör

Förtäring av Virkon-lösning

Skölj ur munnen och drick mycket vatten.
Sök medicinsk hjälp om stora mängder av
Virkonlösningen intagits.

AVFALLSHANTERING
Överbliven 1 % brukslösning av Virkon kan utan att ge upphov till några nämnvärda
miljöproblem hällas ut i avloppet. Om det skulle bli fråga om utsläpp av större
mängder (> 5 liter) bör lokala bestämmelser konsulteras.
OBS! Eventuella överblivna upplösbara påsar med pulverkoncentrat som passerat
utgångsdatum spädes till brukslösning och kan därefter hanteras som ovan. Påsar med
pulverkoncentrat som ej spädes ska hanteras som farligt avfall.
För ytterligare information se vår Tekniska Bulletin Nr 48.

