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Budskapet om den avgörande betydelsen av städning är kanske starkare än någonsin, men med det 
budskapet kommer med villkor som inte alltid är tydliga. Begreppen "rengöring", "sanering" och 
"desinfektion".används ofta som synonymer, men det finns en avgörande skillnad mellan de tre: 
 
RENSNING - åtgärden att göra något rent, dvs. ta bort smuts, mikroorganismer. märken, fläckar eller 
andra föroreningar. Rengöring med allmänna rengöringsmedel tar bort smutspartiklar, skräp och 
många mikroorganismer från en yta. mikroorganismer från en yta och ger den ett "rent" utseende, 
men allmänna rengöringsmedel är inte specifikt som är särskilt utformade för att döda patogener 
som kan orsaka sjukdomar. Sanitisers och desinfektionsmedel minskar respektive eliminerar antalet 
bakterier på en yta, men det är viktigt att förstå hur de olika Det är viktigt att förstå skillnaderna 
mellan dem, så att du vet vilka produkter du ska välja för vilket arbete. Det bör noteras att i det 
aktuella fallet med Observera att i det aktuella fallet med coronaviruset har traditionella tvättmedel 
och tvål visat sig vara är effektiva för att inaktivera viruset genom att lösa upp det yttre 
lipidmembranet och göra det oskadligt. Enligt god praxis bör varje rengöringsprocess inledas med ett 
universalrengöringsmedel för att avlägsna fett, smuts och andra föroreningar. för att avlägsna fett, 
smutspartiklar och skräp. Detta bör ske före varje sanerings- eller desinfektionssteg, och Detta bör 
ske före alla sanerings- eller desinfektionsåtgärder, eftersom den kvarvarande smutsen annars 
kommer att förbruka de effektiva ingredienserna i dessa produkter. dessa produkter. När ytan har 
rengjorts ordentligt är det viktigt att sanera eller desinficera den. 
 
SANITERINGSMEDEL - ett antimikrobiellt medel som dödar eller inaktiverar de flesta bakterier, 
svampar och vissa virus på en yta. Virus som finns på en yta. Sanitetsmedel minskar 
mikroorganismerna på en yta till en nivå som anses säker av nivå som anses säker enligt 
folkhälsoreglerna, dvs. 99,9 % minskning på 30 sekunder. 
 
DESINFEKTIONSMEDEL- ett medel som förstör, neutraliserar eller hämmar tillväxten av 
mikroorganismer. Desinfektionsmedel går längre än hygieniseringsmedel för att göra ytan säkrare. 
Dessa produkter omfattar följande Dessa produkter omfattar baktericider, fungicider och virucider, 
som var och en dödar en specifik typ av mikroorganism - bakterier. svampar eller virus. 
Desinfektionsmedel dödar nästan 100 % (99,999 %) av bakterier, virus och svampar på en yta på 5-
10 minuter. svampar på en yta på 5-10 minuter. 
 
Skillnaden mellan sanitära medel och desinfektionsmedel kan tyckas liten, men tänk på att ytor 
innehåller miljontals patogener, och beroende på mikroorganismen kan det räcka med några få 
partiklar för att sprida smittan. kan behövas för att sprida infektionen.  
En annan viktig sak att tänka på är vilka virus, bakterier eller svampar som desinfektionsmedlet är 
effektivt mot.desinfektionsmedel är effektivt mot. I vissa områden räcker det med att använda ett 
saneringsmedel för att döda de flesta bakterier.bakterier är tillräcklig. Inom restaurangbranschen 
räcker det till exempel med sanitära rengöringsmedel för att Inom restaurangbranschen räcker det 
till exempel med rengöringsmedel för att rengöra tallrikar och redskap samt bord och ytor i en 
restaurang. Sanitisers dödar bakterier effektivt och snabbt, så att ytor och tallrikar är redo för 
upprepad användning. 
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Om byggnadsinnehavarna är mer sårbara för bakterier finns det ett större behov av desinfektion, 
t.ex. inom hälso- och sjukvården, på utbildningsinstitutioner eller i äldreboenden. Samtidigt bör de 
som betjänar kontorsbyggnader alltid desinficera. Samtidigt bör de som arbetar i kontorsbyggnader 
alltid desinficera ytor med hög kontaktfrekvens, t.ex. hiss-knappar, dörrhandtag och handtag för 
toalettspolning. handtag. Desinfektionsmedel rekommenderas också i områden där de boende 
kommer i direkt kontakt med en yta, t.ex. ett golv. yta, t.ex. ett duschgolv på ett gym, där fotröta 
kan vara ett problem. 
 
I allt detta måste vi komma ihåg att en grundlig och effektiv rengöring resulterar i vad som kan kallas 
kallas rimlig desinfektion. Förnuftig desinfektion, även känd som riktad hygien, innebär att en 
grundlig hygien, hävdar att effektiv och grundlig rengöring med högkvalitativa rengöringsmedel på 
alla icke-kritiska ytor är lika effektivt, om inte effektivare, än den utbredda användningen av 
desinfektionsmedel. Genom avlägsna smuts och näringskällor för patogener från en yta genom 
noggrann rengöring, och den mikrobiella rengöring kan den mikrobiella belastningen på en yta 
minskas till nivåer som inte anses skadliga. anses vara skadliga. Regelbunden och utbredd 
användning av desinfektionsmedel ger inte en ren yta och kan ytan och kan främja utvecklingen av 
resistenta patogener. De bör därför endast användas därför endast användas på kritiska ytor med 
hög frekvens - dörrhandtag, tangentbord, knappar för hissanrop, ledstänger osv. hissdörrar, 
ledstänger osv. 
 
InnuScience-sortimentet av rengöringsmedel för ytor erbjuder effektiv djuprengöring och 
återstående rengöringsverkan. återstående rengöringsverkan tack vare den integrerade biotekniken 
som rengör även efter användning, och är Effektivt på porösa ytor. 
 
I en tid då vi alla bombarderas med förslag, råd, nyheter, tips och ibland även med När det ibland 
finns motstridig information är det bra att ta ett steg tillbaka och få lite klarhet. Meddelandet under 
denna COVID-19-period är dock att rengöra, rengöra ordentligt och se till att du använder rätt att du 
använder rätt produkter på rätt plats och vid rätt tidpunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


