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Effektiv mot virus, bakterier och svamp.



HEY'DI TRYGGA HÄNDER

Hey’di Trygga Händer är ett vattenbaserat desinfektionsmedel.
Hey’di Trygga Händer har testats enligt flera europeiska standarder och av 
Karolinska institutet i Stockholm. Efter att Hey’di Trygga Händer har torkat 
på händerna lämnas ett mikroskopiskt lager på huden som skyddar mot virus, 
bakterier och svamp. Tester gjorda av Karolinska institutet i Stockholm visar att 
botemedlet förhindrar virus från att tränga in i celler.

Hey’di Trygga Händer har följande fördelar:
- Torkar inte ut händerna.
- Vetenskapligt bevisad effekt mot virus, bakterier och svampar.
- Innehåller inte alkohol och är helt luktfri.
- Aktiv även efter handtvätt.

Hey’di Trygga Händer bygger på en patenterad teknik som kombinerar
vatten, mikropartiklar och en mycket liten mängd silvernitrat (0,016%).
Silver är ett känt desinfektionsmedel och används ofta inom medicinen, bland 
annat tillsammans med sårbandage. Silver används också för vattenrening.
En annan fördel med silver som desinfektionsmedel är att det inte kan skapa
någon form av antibiotikaresistens, som kan gälla för vissa andra
vattenbaserade desinfektionsmedel.

Användning:
Applicera i en riklig mängd, 3-4 pumptryck i varje hand.
Gnid ihop händerna i minst 30 sekunder så att den fördelas jämnt på fingrar och 
handflator. Huden känns lite kladdig i början, men detta försvinner efter kort tid.
Produkten kan även användas på fötterna för att motverka fotsvett och lukt.
 
Viktigt:
Endast för extern användning. Undvik kontakt med aluminium, koppar, lätt-
metaller och ljusa ytor. Om det kommer in i ögonen, skölj sedan försiktigt med 
vatten i fleraminuter. Om ögat fortfarande uppfattas irriterad kontakta läkare.
 
FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
 
Hey’di AB, heydi@heydi.no, heydi.se



PARAMETERN FUNKTIONALITET ALKOHOLBASERAT
Desinfektionsmedel

HEY’DI 
TRYGG’A
HÄNDER

EFFEKTIV

Dödar upp till 99,99% av bakterier ✓ ✓
Fungerar på bakterier, virus och svampar (också Covid-19) ✓ ✓
Brett sortiment/ fungerar även mot ickehöljda virus x ✓
Förblir aktiv efter applicering, ihållande effekt x ✓

YTOR
Hud (händer och fötter) ✓ ✓
Textil (konsument och industri) x ✓

SÄKERHET

Godkänd inom EU för desinfektion ✓ ✓
Kompatibel med skadad hud x ✓
Torkar inte ut hud/ lämplig för upprepad användning x ✓
Doftfri & giftfri x ✓

LAGRING
Säker att lagra och hantera under/inom supply chain-processen x ✓
Ej brännbart x ✓

ANVÄNDNIGSOMRÅDEN FÖR HEY'DI TRYGGA HÄNDER

Händer Textiler Porös och icke-porös
ytor som betong,
plast och metaller.

Hey’di Trygga Händer erbjuder vetenskapligt bevisat och långvarigt antiviralt och 
antibakteriellt skydd.

En översikt och en sammanfattning av de största skillnaderna mellan desinfektion av 
Hey’di Trygg’a Händer och allmänna alkoholbaserade desinfektionsmedel.



Hey’di Trygga Händer är ett vattenbaserad desinfektionsmedel.
Torkar inte ut händerna. Vetenskapligt bevisad effekt mot virus, 

bakterier och svamp.
Innehåller ej alkohol och är luktfri. Ger långvarigt skydd till skillnad 

mot vanligen förkommande produkter baserade på alkohol. 
Verksam även efter handtvätt.


