
uten konserveringsmidler

Sterisol®System – et heldekkende og 
unikt hudpleiesystem for alle bransjer.

Vårt sortiment
- for komplett hånd- og hudpleie



uten konserveringsmidler

Kvalitet, M iljø og Ansvar hos Sterisol AB

Visjon
Sterisol sin visjon er å oppfat tes som et  " forbilde"  for 
hudpleie- og hygieneprodukter t il alle arbeidsplasser 
og of fent lige miljøer i Europa. I t i l legg skal Sterisol 
være et  kjent  varemerke innen kvalitetsprodukter for 
hudpleie- og hygieneprodukter.

Sterisol sin misjon er: Bort  med konserveringsmidler 
og andre unødvendige t i lset ninger i  al le hud- og 
hygieneprodukter.

Forretningsidè
Sterisol ut vikler, produserer og markedsfører unike 
produkter uten konserveringsmidler for hudpleie og
hånddesinfeksjon, beregnet  f or arbeidsplasser og 
of f ent l ige mil jøer, samt  privatpersoner, som st i l ler 
høye krav t i l hygiene, t otaløkonomi og skånsomhet  
f or både menneske og miljø.

Kvalitets- og miljøpolicy
Sterisol sin policy  er å sikre at  produktene produseres og kont rolleres i henhold t il den
kvalit ets- og miljøstandard som er hensiktsmessig for t ilt enkt  bruk, sikkerhet  og 
pålitelighet , samt  at  bedrif tens påvirkning på miljøet  minimeres. Sterisol skal være en
bedrif t  som tar vare på miljøet , og som med god margin og sikkerhet  følger lover
og myndighetenes krav.

Sterisol sin produksjon skjer i et  nøye kontrollert  og hygienisk miljø. Produksjonen oppfyller
kravene i samsvar med GMP (Good Manufacturing Pract ice) – legemiddelindust riens
spesielle kvalitetskrav. Sterisol er sert if isert  i henhold t il EN ISO 9001 og EN ISO 14001.

Code of conduct
Sterisol sit t  omdømme, samt kunders, ansattes, leverandørers og andre interessenters t illit ,
er avgjørende for Sterisol sin videre eksistens. Forholdet t il disse og daglige akt iviteter er
styrt  av Sterisol sine kjerneverdier som er åpenhet , holdbarhet , stolthet  og t illit .

Denne koden har blit t  oppret tet  for å underst reke de grunnleggende prinsippene som
styrer virksomheten. Koden skal st yre alle ansat t es daglige akt ivit et er i  f orm av 
relasjoner t i l  ansat t e, kunder, leverandører, aksjonærer og andre int eressenter.
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Vær snill mot huden 
og miljøet – velg
Sterisol®System
Sterisol er Nordens ledende produsent  av produkter t il personlig
hygiene på arbeidsplassen. Nesten 40 års erfaring på markedet ,
har lagt  grunnlaget  for den spesielle kompetansen innen yrkes-
relatert  hudpleie. Det te gjør at  Sterisol stadig kan t ilby kunder 
det  mest  opt imale og unike systemet for personlig hudpleie. 

Det te komplet teres gjennom et  regelm essig sam arbeid med 
eksperter innenfor områder som dermatologi og bakteriologi.

St erisols hovedkont or og f abrikk l igger i  Vadst ena i  Sverige. Produkt er ut vikles i
samsvar med aktuell vit enskapelig f orskning, og kjennetegnes av – høye krav t i l : hygiene,
økonomi og skånsomhet .

Produksjonen f oregår i  Vadst ena i  et  aut omat isert  produksjonsanlegg. 
Fabrikken er sert i f isert  i  henhold t i l  GM P, ISO 9000 og ISO 14001.

Optimalt for huden
• Helt  uten konserveringsmidler, fargestoffer og andre unødvendige t ilsetningsstoffer som kan 

skade huden din eller forårsake allergi eller irritasjon.
•   Helt  uten konserveringsmidler ved hjelp av den unike luft- og bakterietette vent ilen.

Optimalt for miljøet
•   Laveste forpakningsvekt  og volum minimerer avfall og t ransport .
•   Kun velkjente og veldokumenterte biologisk nedbrytbare ingredienser.

Optimalt for økonomien
•   Beste tømningsgrad – tømmes t ilnærmet 100 % som minimerer mengde produkt som må kastes.
•   Kont rollert  dosering hindrer overforbruk.



Ulike systemer for varierende formål!
- For både de største og de minste bedrifter, 

offentlige instanser, skoler og sykehus.

Et komplett system for alle bruksområder:
Flere av Sveriges største bedrif ter velger Sterisol®System pga f leksibilitet  og kvalitet .
Fleksibilitet  når det gjelder format. Kvalitet når det gjelder alle de posit ive produktegenskapene. 

Det  heldekkende sort imentet  inneholder alt  f ra små hendige f lasker i lommeformat
med hånddesinfeksjon, og opp t i l 5-l it ers dispenser-system for den aller groveste smuss. 
Alt  det te f or at  dere som bedrif t  skal f inne et  f ormat  som passer akkurat  deres behov. 

Nedenfor kommer en oppsummering av systemene og f orslag t i l  bruksområde. 
Det t e kan selvsagt  variere ut  i  f ra volumbehovene hos deres bedrif t . Ta kontakt  med 
oss i Puls as så kan vi presentere en opt imal løsning f or deres arbeidsplass.

50 - 120 ml
Små hendige f lasker med hånd-
desinf eksjon f or både helse-
inst i t usjoner, skoler og of f ent l ige
miljøer. Allt id i nærheten, i lommen
eller i  en prakt isk l i t en jo-jo.

100 - 200 ml
Små hendige f lasker f or små
bedrif t er. Utviklet  f or konsument -
bruk og apot ek. Samme unike
produkter uten konserveringsmidler
sl ik som i  våre st ørre dispenser-
syst em.

0,375 l
Det  nye moderne designsyst emet ,
ut viklet  f or kont or og andre
of f ent l ige mil jøer som st i l ler
høye krav t i l  design, i  t i l legg t i l
f unksjon.

0,7 l
Sterisol sit t  største og mest utprøvde
system.  Finnes i f lere varianter
for alle brukeres individuelle behov.
Dispenseren f innes i  plast , rust -
f r i t t  st ål, låsbart , t rådf est e el ler
som aut omat dispenser. Samme
ref il lpose t i l samt lige dispensere.

1 l
Det  nyest e dispenser-syst emet ,
ut viklet  f or helseinst i t usjoner,
kommunale enhet er og nærings-
middelindust r ien. Passer i
DispensoPack-syst emet  grunnet
et  smart  ekst raf est e.
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2,5 l
Det  nye moderne volumsyst emet .
Denne dispenseren er spesielt  
ut viklet  f or indust r iarbeidsplasser
hvor f orbruket  er st ort . 
Økonomisk, sol id og mil jøvennlig.

5 l
Et t  av St erisol si t t  eldst e syst em
sammen med 0,7 l i t ers-f ormat et .
Brukes f ort sat t  hos f lere av Nordens
største indust ribedrif t er, i garderobe-
anlegg og dusjer.

Tilbehør
I t i l legg t i l  d ispenser-syst emene,  
har vi  et  st ort  ant al l  t i lbehør f or
spesialmontering og ekst raordinære
behov. Det  kan være sykehussenger,
veggmontasje eller spesialdekorasjon
av lokket .

Øyedusj
Sterisol sine mobile øyedusjprodukter
kjennet egnes av den pat ent ert e 
spylekoppen som bidrar t il at  øyedusj-
produktene har markedet s lengste
spylet id, og t i l f redsst i l ler derf or
ekspert enes krav på best e måt e:
(spylet id: 6 minut ter for 0,5 l f laske
og 12 minut t er f or 1 l  f laske).



Varenr. 4811 Varenr. 4814

Varenr. 4810

Varenr. 4815 Varenr. 4817

Varenr. 4842

Varenr. 3815
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St erisol Flyt ende såpe
En mild og skånsom " ekte såpe"
som kan brukes f lere ganger om
dagen uten å tørke ut  huden. 
4811 er miljømerket med
Svanen.

Sterisol Flytende såpe UP
En mild og skånsom " ekte såpe"
som kan brukes f lere ganger om
dagen uten å tørke ut  huden.
Samme formulering som 4811 
men uten parfyme. 
M iljømerket  med Svanen.

Sterisol Flytende såpe,
Ult ra M ild UP
En syntet isk såpe som er utviklet
for sensit iv hud. Kan også brukes
som dusjsåpe, t il håret  og hele
kroppen.Tåler kalde miljøer og
hardt vann. 
Uten parfyme.

St erisol Krem vask UP
En kremvask som både rengjør 
og gjenfukter!  
Passer for de som har et  ut tør-
kende og fukt ig arbeid. Passer
også sensit iv og/eller tørr hud.
Tåler kalde miljøer og hardt
vann. Uten parfyme.

St erisol Krem vask UP
En kremvask som både rengjør og
gjenfukter!
Kan brukes som stay-on produkt ,
men kan også skylles av med vann.
Passer veldig bra for sensit iv og/eller
tørr hud. Passer DispensoPac-
systemet .
Uten parfyme.

St erisol Flyt ende såpe,
Sensit ive UP
En mild og skånsom såpe som
også passer sensit iv hud.
Ut merket  t i l  hyppig håndvask.
Passer DispensoPac-syst emet . 
Uten parfyme. 
M iljømerket med EU-blomsten.

Såpe Mild

Varenr. 3818

St erisol M ild Soap
Svakt  parf ymert  og behagelig
såpe. Skånsom mot  huden. 
Kan med fordel brukes som
dusjsåpe og sjampo.

Produkt 0,375 l        0,7 l 1 l (DispensoPac) 2,5 l          5 l

Varenr. 9865

Varenr. 9825

UP = Uten parfyme!



Produkt 250 ml        0,7 l 1 l           2,5 l 5 l

Varenr. 4481 Varenr. 4440

St erisol Håndrens UP
Effekt iv mot  vanskelig smuss på
hendene. Inneholder ikke løsnings-
eller f riksjonsmiddel. 
Skånsom mot  huden da den ikke

skader den normale barriere-
funksjonen. Uten parfyme og 
miljømerket med Svanen. Varenr. 3441

Sterisol Håndrens Plus
Med valnøt t skall som f riksjons-
middel for ekst ra vaskeef fekt
mot  den vanskeligste smussen. 
Skånsom mot huden. Inneholder
vegetabilske oljer, som både
løser smuss og gjenfukter huden.
Inneholder ingen løsningsmidler. Varenr. 3484

Varenr. 4488

Varenr. 3483

Varenr. 3482

Grov Håndrengjøring

St erisol Håndrens Super
Plus
Med kiseloksid som friksjonsmiddel
er Super Plus meget  effekt iv mot
ekst remt skitne hender. Skånsom
mot huden. Inneholder vegetabilske
oljer, som både løser smuss og 
gjenfukter huden. Inneholder ingen 
løsningsmidler. 

St erisol Håndrens 
Super Plus UP
Med kiseloksid som friksjonsmiddel er
Super Plus meget effektiv mot ekstremt
skitne hender. Skånsom mot  huden.
Inneholder vegetabilske oljer, som
både løser smuss og gjenfukter huden.
Inneholder ingen løsningsmidler.
Samme som 3482, men uten parfyme.

UP = Uten parfyme!
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St erisol Ecoline
Gent le Soap
En mild, svakt parfymert f lytende
såpe utviklet for å være ekstra
skånsom. Et perfekt valg når man
ønsker en mild ref illsåpe i st ilren
dispenser. 
M iljømerket med Svanen 
og EU-blomsten.

Mild Såpe

Produkt 0,375 l        0,7 l 1 l (DispensoPac) 2,5 l          5 l

Varenr. 4830

St erisol Håndrens
Effekt iv mot  vanskelig smuss på
hendene. Inneholder ikke løsnings-
eller f riksjonsmiddel. 
Skånsom mot  huden da den ikke
skader den normale barriere-
funksjonen. 
4440 er miljømerket med Svanen.



St erisol Dusjsåpe 
og sham poo
Vår mest  solgte dusjsåpe. Velprøvd
produkt  med mild behagelig duf t .
Har blit t  benyt tet  i mange år av
nordiske indust ribedrif t er.  
4805 er miljømerket Svanen.

Produkt 0,375 l        0,7 l 1 l          2,5 l           5 l

Varenr. 4801 Varenr. 4805

St erisol M ild Soap/
M ild dusjsåpe
Svakt  parfymert  og behagelig
dusjsåpe. Skånsom mot  huden
takket  være milde tensider og
at  den er let t  å skylle av. 
Alternat iv t il 4805, men med 
en mild duf t  av blomster. Varenr. 4818

Varenr. 4815 Varenr. 4817

St erisol 
Sham poo & Show er
En eksklusiv, velduf tende 
sjampo som skummer godt .
Mild duf t .
Skånsom mot  både hud og hår.

Varenr. 3809

Varenr. 4808

Varenr. 4803Varenr. 3803

Varenr. 3815
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Sterisol f lytende såpe og
sham poo, Ult ra M ild UP
En såpe som er spesielt  utviklet t il deg
med sensit iv hud og som vil dusje
uten bruk av parf ymeprodukter.
Brukes som dusjsåpe, t il håret og hele
kroppen. Fungerer i kalde miljøer og
i hardt  vann. Uten parfyme.

St erisol 
Show er Cream  de Luxe
Velduf tende og rikelig skummende
dusjkrem. M ild duf t . Gir en myk og
behagelig følelse. 
Skånsom for både hud og hår. 

Dusjsåpe og sjampo Dusj

UP = Uten parfyme!

St erisol Sham poo 
& Show er UP
En behagelig sjampo og dusjsåpe
som skummer rikelig og er skånsom
mot hud og hår. 

Samme som 3809, men uten parfyme.
Varenr. 3802

Varenr. 3818

St erisol Hair 
& Body de Luxe
En dusjsåpe som gjenfukter ekst ra
med oljer som gjør huden myk og
smidig. For de som har tørr hud, 
og på arbeidsplasser med tørr luf t .
Bra også på vinteren når luf ten er
ut tørrende på huden. Mild duf t .

Nyhet



St erisol Hudkrem
En gjenfet t ende krem som 
forhindrer vanntap f ra huden.
Meget  hensikt smessig også 
før arbeid for å forenkle hånd-
vask. Set ter ikke f lekker.

Varenr. 4343 Varenr. 3343

St erisol Hudkrem  UP
En gjenfet t ende krem som
forhindrer vanntap f ra huden.
Meget  hensikt smessig også før
arbeid f or å f orenkle hånd-
vask. Set ter ikke f lekker. 
Samme som 4343 og 3343,
men uten parfyme. Varenr. 4345

St erisol Hudlot ion
En lot ion som effekt ivt  fukter
huden. Ekst ra hensiktsmessig
ved fukt ig arbeid eller arbeid
som tørker ut  huden.

Varenr. 4359

Varenr. 4365

Varenr. 9365

Varenr. 4351

Varenr. 3365
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St erisol Hudlot ion UP
En lot ion som effekt ivt  fukter
huden. Ekst ra hensiktsmessig 
ved fukt ig arbeid eller arbeid
som tørker ut  huden.
Samme som 4359, 
men uten parfyme.

St erisol Skin Cream  UP
En gjenfuktende og gjenfet tende
krem som forhindrer ut tørking av
huden. Kan også brukes som
kremvask. Kan skylles av med
vann. For DispensoPac. 
Uten parfyme.

Luphenil UP
Et  produkt  som brukes både
før og et t er arbeid. Luphenil
er ideell f or de som ut set t er
huden f or mye f ukt  el ler skit t .
Forebyggende før arbeid og
gjenfet t er et t er arbeid.
Fungerer også som problem-
løser ved ekst rem tørr hud og
sprukne hender. 
Uten parfyme.

Produkt 50 ml        0,7 l 1 l (DispensoPac) 2,5 l 5 l

Myk Krem og Lotion

UP = Uten parfyme!

Varenr. 3345

Nyhet



Hånd- og overflatedesinfeksjon Desinfeksjon

Varenr. 4108 Varenr. 9108Varenr. 4140 Varenr. 5107

Varenr. 6110Varenr. 6105
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Hånddesinfeksjon
Preop / Rinse
Anbef al t  t i l  k i rurgisk hånd-
desinf eksjon og arbeid der 
mye hånddesinfeksjon brukes 
i f orbindelse med hanskebruk. 
Produkt et  inneholder hverken
fort ykningsmiddel eller glyserin
som gjør at  produkt et  kan 
brukes mange ganger ut en å
et t er lat e rest er på huden. 
Ti lsat t  melkesyrelakt at  som 
hindrer ut t ørr ing av huden. 
81 w /w % , 87 v/v% . 
Godkjent ihht EN 1500 og EN
12791. 

Produkt 50 ml   120 ml     0,5 l 0,7 l 1 l (DispensoPac) 5 l

A B C D

E F Håndens Håndens
overside innside

Vær ekstra 
nøye her!       

Gjør slik:
1 Ved synlig skitne hender: 

vask hender og håndledd 
med såpe og vann.

2 Tørk hendene helt  tørre 
med tørkepapir.

3 Gni inn rikelig med hånd-
desinfeksjonsmiddel på 
hender, håndoverf laten og
mellom f ingrene. Glem 
ikke håndledd, tommel, 
negler, neglebånd og 
underarmer.

4 Når hendene er helt  tørre 
er prosedyren ferdig 
(minimum 20 sekunder).

UP = Uten parfyme!

Varenr. 4106Varenr. 4155Varenr. 4110Varenr. 4116 Varenr. 9106

Hånddesinfeksjon Etanol
Svært  effekt iv i arbeidsmiljøer som
stiller strenge krav t il hygiene. En gel
basert  et anol som dreper mikro-
organismer på huden. Tilsatt  glyserin
f or å hindre ut tørking av huden.
81w /w%, 87v/v%. 
Godkjent ihht EN 1500 og EN 12791.

Hånddesinfeksjon
Isopropanol
Effekt iv mot  mikroorganismer på
huden. Består av en gel med base
av isopropanol, 60 volum-prosent .
Glyserin forhindrer ut tørking av
huden. 
Godkjent ihht EN 1500.
NB! Ikke for salg i Norge. Varenr. 4105Varenr. 4120

Farena/Sterisol Serviet ter,
Overf latedesinfeksjon
Brukes t il overf latedesinfeksjon av
senger, bord, tastatur, klinisk utstyr,
laboratorieutstyr mm. 
Produktet passer utmerket i barne-
hager t il stellebord, leker og andre
overf later. Ingen etterbehandling, 
virketid ca 1 minutt. Effektiv mot
bakterier, sopp og virus inklusive 
salmonella, MRSA og HIV. 
Godkjent ihht EN 1276 og 
EN 1650.

Varenr. 4158



Dispenser t il  
St erisol Ecoline 
Elegant  design dispenser 
som passer i alle miljøer.
Låsbar ref il l-pose. 
Mål: Høyde 220 mm x Bredde
120 mm x Dybde 60 mm.

Produkt 0,375 l     0,7 l

Varenr. 4546
Hvit

Varenr. 4545
Sort

Dispenser f or
St erisol®Syst em   
Egnet  f or bedrif t er, kontorer,
medisinske fasiliteter og skoler
med normalt  f orbruk. Let t  å 
se når det  er på t ide å byt t e
posen. Enkel å rengjøre!  
Mål: Høyde 200 mm x Bredde
115 mm x Dybde 120 mm. Varenr. 4551

Hvit
Varenr. 4554
Sort de luxe

Varenr. 4553
Sølv de luxe

Varenr. 4552
Sort

Varenr. 4547
Hvit

Varenr. 4567
Hvit/metall

Varenr. 4569
Rustfri

Varenr. 4570
Metall

Varenr. 9502
Metall

Varenr. 9501
Hvit
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Dispensere Tilbehør, Reservedeler

Dispenser f or
St erisol®Syst em   
Hvit bakdeksel og gjennomsikt ig
front, med doseringsarm av plast
eller metall. Finnes også som tråd-
dispenser i metall. Brukes der det 
st illes høye krav t il hygiene.
Underarmsdosering. 
Mål: Høyde 200 mm x Bredde 115
mm x Dybde 165-190 mm (variabel).

Låsbar dispenser for
Sterisol®System i 
rustfritt  stål
Robust dispenser i rustfrit t  stål.
Låsbar, t il offentlige miljøer. 
Mål: Høyde 260 mm x Bredde
102 mm x Dybde 140 mm.

Aut om at dispenser f or
St erisol®Syst em  
Sterisols automatdispenser er t ilpasset
alle miljøer som st iller høye krav t il
god håndhygiene. Den er batteridrevet
(batterier medfølger ikke),  men kan
også enkelt  kobles t il st rømnettet .
EMC-godkjent (forstyrrer ikke annet
elektrisk utstyr) og t ilfredsstiller IP 20. 
Mål: Høyde 230 mm x Bredde 
115 mm x Dybde 120 mm.

Dispenser DispensoPac
og hengere
Dispenser for Sterisol sit t  nyutviklede
1-lit ers system. Passer f or alle
DispensoPac system, ved hjelp av
plasthenger Varenr 9501.

Mål: Høyde 315 mm x Bredde 
116 mm x Dybde 120-180 mm 
(100 mm eller 140 mm metallarm).

Varenr.1530
Sølv

Varenr. 1532
Hvit

Varenr. 1531
Sort

Se www.sterisol.se eller www.puls-norge.no for ytterligere tilbehør og reservedeler.

Varenr. 9500
Metall

Kan seriekobles med oppt il 
6 dispensere per adapter. 
Ved seriekobling - maks 10 m.
Inkludert  2 meter 
standardkabel.
Inngang: 100 - 240 V AC, 
50 - 60 Hz, 0,5 A 
Utgang: 5.0 DC           2,4DA,
12 W Maks.



Tilbehør, Reservedeler Dispensere
Produkt 2,5 l 5 l

Dispenser f or 
St erisol®Syst em  2,5 l
Egnet  for bransjer med høyt
forbruk. Let t  å se når det  er 
på t ide å byt te pose. Enkel å
rengjøre. 
Mål: Høyde 340 mm x Bredde
180 mm x dybde 130 mm. Varenr. 3554

Sort de luxe
Varenr. 3553
Sølv de luxe

Varenr. 3552
Sort

Varenr. 3551
Hvit

Varenr. 4535
Sort

Varenr. 4531
Hvit

11

Veggf est e f or 
St erisol®Syst em  5 l
Egnet  for bedrif t er med svært
høyt  forbruk, let t  å se når det
er på t ide å byt te pose. Enkel
å rengjøre. 
Mål: Høyde 250mm x Bredde
210 mm x Dybde 185 mm.

Varenr. 4585
Metall

Varenr. 4584
Hvit

Varenr. 4583
Rød

Varenr. 4582
Blå

Spesialdoseringsarm
og reservedeler. 
Alle passer
St erisol®Syst em  0,7 
Se hjemmeside eller ta 
kontakt  med din kontakt -
person for yt terligere 
t ilbehør og reservedeler.

Reservedeksel f or 
St erisol®Syst em  
0,7 l og 5 l
Se hjemmeside for yt terligere
t ilbehør og reservedeler.

Varenr. 4594
Hvit

Varenr. 4596
Hvit

Varenr. 4586
Hvit

Varenr. 4595
Transparent

Produkt 50 ml     0,7 l 0,7 l 0,7 l 0,7 l 2,5 l      5 l

Reservedeler Tilbehør

Varenr. 4588
Transparent

Varenr. 4572
Metall

Varenr. 4573
Metall

Tilbehør t il  
St erisol ® Syst em   
50 ml, 0,7 l og 2,5 l
Diverse t ilbehør og 
reservedeler, samt  
spesialfester for 
sengemontering mm.

Se www.sterisol.se eller www.puls-norge.no for ytterligere tilbehør og reservedeler.

Varenr. 4528
Metall

Varenr.
8711-17

Sort
Varenr. 4598

Hvit
Varenr. 4516



St erisol Øyedusj 
For skylling av rusk i øyet . 
12 stk. f lasker levert  i en 
forpakning som let t  kan 
set tes opp på veggen. 
Inneholder 0,9% isot on 
nat r iumkloridoppløsning.

Produkt 30 ml     0,5 l 1 l

Varenr. 4639

Varenr. 4755

Varenr. 4751

Varenr. 4655

Varenr. 4651

Varenr. 4630

Varenr. 25018
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Øyedusj Førstehjelp 

St erisol øyedusj 1 l 
- Bærbart  veggf est e 
Bærbart  veggfeste med 2 f lasker og plakat.
Sterisols unike øyedusj for skylling av øyet
under t ransport  t il fast  øyedusj-stasjon eller
lege. Markedets lengste spylet id - 12 minutter.
Mål: Høyde 290 mm, Bredde 195 mm, 
Dybde 94 mm.

St erisol øyedusj 1 l 
- Ref ill  f or veggf est e 
Sterisols unike øyedusj for skylling av
øyet  under t ransport  t il fast  øyedusj-
stasjon eller lege. Markedets lengste 
spylet id - 12 minut ter.

St erisol øyedusj 1 l 
- Veggm ont ering m ed 5
f lasker og plakat
Mål: Høyde 290 mm, 
Bredde 460 mm, Dybde 103 mm.

St erisol Øyedusj 0,5 l 
- Bærbart  veggf est e  
Bærbart  veggfeste med 2 f lasker og plakat.
Sterisols unike øyedusj for skylling av øyet
under t ransport  t il fast  øyedusj-stasjon eller
lege. Markedets lengste spylet id - 6 minutter.
Mål: Høyde 275 mm, Bredde 143 mm, 
Dybde 75 mm.

St erisol øyedusj 
ekst ra plakat
Solid plastplate for montering 
over verneutstyr. 
Mål: Høyde 280 mm, 
Bredde 180 mm.

St erisol øyedusj 0,5 l 
- Ref ill  f or veggf est e   
Sterisols unike øyedusj for skylling
av øyet  under t ransport  t i l  f ast  
øyedusj-stasjon eller lege.
Markedets lengste spylet id 
- 6 minut ter.

UP = Uten parfyme!



Produkt 100 ml          200 ml  
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Sensit ive M ild Soap
Flytende såpe. Skummer godt ,
mildt  rengjørende og enkel å
skylle av. Meget  behagelig
følelse av renhet  og mykhet .

Sensit ive 
Show er Cream
Skummer behagelig. Behagelig
og pleiende dusjkrem som fore-
bygger ut tørking av huden. Bra
for deg som dusjer of te.

Sensit ive Sham poo
Skummer behagelig. M ildt  
rengjørende og pleiende sjampo
som gir håret  volum og glans.
Let t  å skylle ut  og er derfor
skånsom for hår og hodebunn
og er primært  beregnet  f or 
normalt  hår.

Sensit ive Condit ioner
En f lokeløsende og volumgivende 
hårbalsam. Tilsat t  panthenol,
betain og shea-smør for t ilførsel
av fukt ighet  og glans. M ild for
hår og hodebunn. Let t  å skylle
ut .

Sensit ive Body Lot ion
Sterisol Body Lotion er en body
lotion basert på veldig rene  
fuktighetsgivende ingredienser 
av naturlig opprinnelse, bl.a fra
rapsolje (canola) og shea-smør.
Sterisol Body Lotion er rik på
ingredienser som tilfører huden
fuktighet.

Sensit ive Skin Cream
Sterisol Skin Cream er en kropps-
krem basert  på veldig rene 
f ukt ighet sgivende ingredienser 
av nat ur l ig opprinnelse, bl .a f ra
rapsol je (canola), shea-smør og
ol ivenol je(squalane). Kan med 
f ordel også brukes i  ansikt et .

Ekst ra M ild 
Cleansing Cream
Vaskekrem som brukes i  st edet  f or
såpe og dusjsåpe for de med veldig 
tørr eller sensit iv hud og for de som
allerede har utviklet  eksem.
Vaskekremen kan også brukes som 
en skånsom vask for " baby"  og 
int imhygiene.

Småflasker, Uparfymert Sensitive System

Varenr. 1410

Varenr. 1412

Varenr. 1413

Varenr. 1414

Varenr. 1415

Varenr. 1316

Varenr. 1411

OBS! Til alle de ovennevnte produktene finnes det et praktisk veggfeste i gjennomsiktig plast. Varenr 1500.



Alle poser passer 
i alle dispensere!
St erisol  t i lbyr en mengde variant er av
dispensere. Tradisjonel le dispensere,
t råd-dispensere med f or lenget  albue-
hendler, samt den nye automatdispenseren.

Forpakningen er unik!

M er enn 30 års erfaring 
gir trygghet!
I mer enn 30 år har Sterisol® levert markedets
mest  utprøvde hygieneprodukter. 

Gjennom kunnskap skapes det  dermed
en trygghet for brukerne, at det ikke oppstår
hudproblemer. Flere av de store svenske
indust ribedrif tene og majoriteten av norske
sykehus er en bekref t else på det te.

Optimalt effektiv mot 
bakterier og virus!
Sterisol® har f lere ulike hånddesinfeksjons-
produkter t i lpasset  ulike bruksområder og 
behov.

Sterisols formuleringer oppfyller alle
myndighetskrav som f innes for hudpleie og 
hånddesinfeksjon.

Optimalt for økonomien!
St erisols f orpakning gir en kont rol lert  og
t i lst rekkel ig dosering.  

M inimal risiko for 
hudproblemer!
Sterisol®System er helt  uten konserverings-
midler el ler  andre t i lset ningsst of f er  som
kan skade huden eller generere allergi eller 
irritasjon. 

Hudleger, bedrif t shelset jeneste, HMS
ansvarlige innen indust rien og andre som
prioriterer personalets hudhelse, har i lang
t id set t  f ordelene med Sterisol®System, og
det  gir derf or en veldig st erk f orankring 
hos disse.

Optimal for miljøet!
St er iso l®Flyt ende såpe var  den f ørst e
såpen for of fent lige miljøer som ble god-
kjent  i henhold t il kriteriene for Nordiske
Svanen, og f ikk da regist reringsnummer 001.

I dag har Sterisol® et  sort iment  med
miljømerkede produkter som oppfyller alle
behov ved personlig hygiene i indust rielle
eller inst itusjonelle miljøer. Minimal mengde 
plast , maksimal tømningsgrad og 
konserveringsmiddelf rit t  er yt terligere 
posit ive miljøaspekter.

Komplett utvalg - uten 
skadelige tilsetningsstoffer!
Sterisol®System er dokumentert  bakterie- og
luf t tet t . Det  betyr at  Sterisol, t il forskjell f ra
andre leverandører, kan t i lby et  komplet t
sort iment  av produkter uten konserverings-
midler for både desinfeksjons-, såpe-, lot ion- og 
kremprodukter.

Sterisol®System gir t rygghet!
- Den eneste komplette hudpleieserien i bransjen, 
helt  uten konserveringsmidler.
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Takket  være den unike luf t -
og bakterietet t e vent ilen
leverer Sterisol, i motsetning
t il sine konkurrenter, et  
komplet t  system av sunn
hudpleie uten unødvendige
konserveringsmidler og 
t i lsetningsstof f er.



Hudpleieguide
For m

er produkt alternativer - vennligst se hjem
m

eside: w
w

w
.sterisol.se eller w

w
w

.puls-norge.no

K
ategori

U
P = U

ten parfym
e

G
rov sm

uss (industri)
Prioritet: 
UNNGÅ LØSEM

IDLER PÅ HUDEN
Veldig kraftig sm

uss fra verksted og
industri som

 olje, sot, brem
sestøv, 

papir, blekk, etc.
Eksem

pler på virksom
heter: 

bygg, bil, transport, grafisk 

Lett tilsm
ussing (industri)

Prioritet: 
SKÅ

N
SO

M
HET FO

R BRUKERE
Lettere sm

uss fra industrien  

Eksem
pler på virksom

heter:
produksjon, lager, engros-virksom

het.

Ren produksjon 
Prioritet: 
G

O
D

 HYG
IEN

E 
/ EL-SIKKERHET

Eksem
pler på virksom

heter:
legem

idler, elektronikk, rene rom

N
æ

ringsm
iddel 

Velg prim
æ

rt: 
UPA

RFYM
ERTE PRO

D
UKTER

Håndtering av næ
ringsm

idler og ferskvarer

Eksem
pler på virksom

heter:  
slakteri, m

eieri, bakeri, restaurant, kafeer,
delikatesser, catering, skolekjøkken

Helse 
Velg prim

æ
rt: 

UPA
RFYM

ERTE PRO
D

UKTER
Hygienem

ål:
BEKJEM

PE SM
ITTESPRED

N
IN

G

Eksem
pler på virksom

heter: 
sykehus, klinikker, eldreom

sorg, tannklinikker

Andre offentlige m
iljøer

Hygienem
ål:

BEKJEM
PE SM

ITTESPRED
N

IN
G

Eksem
pler på virksom

heter:
barnehager, skoler, svøm

m
ehaller, spa,

treningssentre, idrettsarenaer, butikker

Kontor
Prioritet:
M

ILD
HET O

G
 ELEG

A
N

T D
ESIG

N

Eksem
pler på virksom

heter: 
alle typer kontorm

iljøer

UP = Uten parfym
e

Før arbeid
N

avn
Varenr   Volum

Luphenil UP
4351       50 m

l

Hudkrem
4343         0,7 l

Luphenil UP
4351    

50 m
l

Hudkrem
 UP                4345     

0,7 l

Skin Cream
 UP         

9365            1 l

Luphenil UP
4351      50 m

l

Hudkrem
 UP              

4345       
0,7 l

Skin Cream
 UP          

9365           1 l

Hudkrem
4343         0,7 l

Hudkrem
4343         0,7 l

Etter arbeid
N

avn
Varenr   Volum

Hudkrem
  

4343       0,7 l

Hudlotion
4359       0,7 l

Hudkrem
3343       2,5 l

Luphenil UP
4351   

50
m

l

Hudlotion
4359       0,7 l

Hudlotion                  
3365      2,5 l

Hudlotion
4359  

0,7 l

Hudlotion                     3365  
2,5 l

Hudkrem
 UP              

4345     
0,7 l

Hudlotion UP                4365     
0,7 l

Luphenil UP
4351      50 m

l

Hudkrem
 UP                9365           1 l

Hudcrem
e UP                 4345       0,7 l

Hudlotion UP                 4365       0,7 l

Luphenil UP
4351     50 m

l

Hudkrem
 UP               

9365          1 l

Hudkrem
4343        0,7 l

Hudlotion
4359        0,7 l

D
esinfeksjon

N
avn

Varenr   Volum

Hånddesinfeksjon 
Etanol, flaske              

4110 
120 m

l

Hånddesinfeksjon 
Rinse, flaske                 4140   120 m

l

Hånddesinfeksjon
Etanol

4106  
0,7 l

Handdesinfektion 
Etanol, flaske              4110     120 m

l

Hånddesinf, Isopropanol
4105       0,7 l

Hånddesinf, Etanol     
4106        0,7 l

Hånddesinf, Etanol       9106      
1 l

Hånddesinf, Preop        9108       
1 l

Hånddesinfeksjon 
Etanol, flaske             4110     120 m

l

Hånddesinf, Etanol        4106        0,7 l

Hånddesinf, Preop         4108        0,7 l

Hånddesinf, Etanol     
9106           1 l

Hånddesinf, Preop      
9108           1 l

Hånddesinfeksjon 
Etanol, flaske               4115      50 m

l

Hånddesinfeksjon 
Etanol, flaske               4110    120 m

l

Hånddesinfeksjon
Etanol

4106        0,7 l

Hånddesinfeksjon 
Etanol, flaske               4110    120 m

l

Såpe
N

avn
Varenr   Volum

Flytende såpe               4811        0,7 l

M
ild Soap                   

3818        2,5 l

Flytende såpe               4811        0,7 l

Sterisol Flytende såpe, 
Ultra M

ild UP              
4815        0,7 l

Flytande tvål 
& scham

po
3818        2,5 l

Flytende såpe               4811        0,7 l

M
ild Soap

3818        2,5 l

Sterisol Flytende såpe, 
Ultra M

ild UP              
4815        0,7 l

Flytende såpe, Ultra Mild UP
4815        0,7 l

Flytende såpe, Ultra Mild UP
3815        2,5 l

Flytende såpe, Ultra Mild UP
4817       

5 l

Flytende såpe, Sensitive UP
9825         

1 l

Krem
vask UP            

9865         
1 l

Flytende såpe UP          4810        0,7 l

Sterisol Flytende såpe, 
Ultra M

ild UP                4815        0,7 l

Flytende såpe, 
Sensitive UP              

9825         
1 l

Krem
vask UP          

9865         
1 l

Flytende såpe UP          4810        0,7 l

Flytende såpe               4811        0,7 l

Ecoline Gentle Soap      4830    0,375 l

K
ropp &

 H
år

N
avn

Varenr   Volum

Show
er Cream

 de Luxe
3803

2,5 l
Sham

poo & Show
er   

3809
2,5 l

Sham
poo & Show

er UP 
3802

2,5 l
Dusjsåpe og sjam

po  
4805          5 l

Show
er Cream

 de Luxe
4803          5 l

M
ild Soap/M

ild dusjsåpe
4818          5 l

Show
er Cream

 de Luxe
3803       2,5 l

Flytende såpe og sjam
po,

Ultra M
ild UP              

4815       0,7 l

Sham
poo & Show

er   
3809       2,5 l

Sham
poo & Show

er UP 
3802

2,5 l

Show
er Cream

 de Luxe
3803       2,5 l

Sham
poo & Show

er   
3809       2,5 l

Sham
poo & Show

er UP 
3802

2,5 l

Show
er Cream

 de Luxe
3803       2,5 l

Sham
poo & Show

er   
3809       2,5 l

Sham
poo & Show

er UP 
3802

2,5 l

Flytende såpe og sjam
po,

Ultra M
ild UP

3815      2,5 l

Flytende såpe og sjam
po, 

Ultra M
ild UP

4817          5 l

Duschtvål &
scham

po
4801       0,7 l

Flytende såpe og sjam
po,

Ultra M
ild UP              

4815       0,7 l

Sham
poo & Show

er   
3809       2,5 l

Sham
poo & Show

er UP 
3802

2,5 l

Flytende såpe og sjam
po,

Ultra M
ild UP

3815      2,5 l

Sham
poo & Show

er   
3809       2,5 l

Sham
poo & Show

er UP 
3802

2,5 l

H
åndrens

N
avn

Varenr   Volum

Håndrens UP
3441        2,5 l

Håndrens Super Plus
3482        2,5 l

Håndrens Super Plus UP
3483        2,5 l

Håndrens Plus           
3484       2,5 l

Håndrens 
4440         

5 l

Håndrens
4481        0,7 l

Håndrens
4440          5 l

Håndrens
4481        0,7 l

A
lle produkter er uten

konserveringsm
idler.

Sterisol A
B

•  Box 149  •  592 23 Vadstena  •  Tel: 0143-768 68  •  Fax: 0143-136 09  •  E-post: info@
sterisol.se  • w

w
w

.sterisol.se
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Sterisol®Systems
fordeler:
•  Luft- og bakterietett
•  Helt  uten konserveringsmidler
•  Hudvennlige produkter
•  Enkelt  og hygienisk
•  Ventil med rikt ig dosering, 

optimal tømningsgrad
•  Gode miljøegenskaper
•  Komplett  sort iment
•  Unik produktdokumentasjon

Slik m inim eres St erisols påvirkning 
av m ennesker og m iljø:

•   Ingen konserveringsmidler brukes.

•  Ingen oksidasjon (harskning) av produktet  som skyldes 
beskyt telse av luf t tet t  f orpakning.

•  Kun kjente og veldokumenterte nedbrytbare 
ingredienser som brukes.

•  Det  brukes helst  ikke parfyme, men ved behov brukes 
små mengder av veldokumenterte parf ymer.

•  Lav forpakningsvekt  minimerer avfall og t ransport .

•  Produksjonen er miljøvennlig, og i henhold t il GMP.

Forhandlere:

www.puls-norge.no
Puls AS •   St rømsveien 344 •   1081 Oslo

Postadresse: Postboks 77, Leirdal  •   1008 Oslo
Telefon: +47 23 32 30 00 •   Telef aks: +47 23 32 30 99

E-mail: f irmapost@puls-norge.no

www.sterisol.se
Sterisol AB •   Box 149 •   592 23 Vadstena
Besøk: Kronoängen  •   592 23 Vadstena

Telefon: +46 143-768 68 •   Telefaks: +46 143-136 09
E-mail: inf o@sterisol.se


