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Undvik infektion med den antibakteriella 

SecuSan®-ytan 
 

• SecuSan® är en antibakteriell och antimikrobiell yta som 
förhindrar tillväxt av bakterier på dörrbeslag och 
fönsterhandtag. 

• SecuSan® använder sig av silverjoner som genast 
förhindrar bakterier och svamp. På så sätt kan risken för 
en infektion reduceras vid användning av gemensamt 
använda handtag. 

• SecuSan® är en beprövad och certifierad lösning för att 
garantera allmänna hygienåtgärder i privata och offentliga 
utrymmen 

 

Temat ”Hygien” är idag mer aktuellt än någonsin. Med SecuSan®-

dörr- och fönsterhandtag erbjuder HOPPE en lösning som är 

beprövad sedan många år och som erbjuder ett aktivt skydd där det 

är som viktigast: Oavsett om det är på vårdinrättningar, 

utbildningsinstitutioner eller i privata hushåll – SecuSan®-handtag 

hjälper till att hålla en hög hygienstandard. SecuSan® är en speciell 

yta som genast och varaktigt förhindrar bakteriell och mikrobiell 

påväxt. Den är helt underhållsfri och konstruerad för användning 

under lång tid. Den höga effektiviteten bekräftas genom oberoende 

laboratorietester och praktiska tester. 

 

SecuSan®-ytans arbetsprincip 

SecuSan®-ytan innehåller silverjoner, som är inbäddade i ett 

bärarsystem av glaskeramik. Detta är den aktiva 

materialbeståndsdelen och förhindrar tillväxt av mikrober, till exempel 

bakterier, alger och svampar. Silverjonerna förstör bakteriernas 

cellmembran – detta blockerar cellens andning och näringsintag, och 

stoppar därmed celldelningen. Oberoende tester har visat att 

SecuSan® reducerar tillväxten av bakterier med mer än 99 %. Även 

vid regelbunden extra rengöring och desinfektion behåller SecuSan®-

ytan sin effekt.  

 

Arbetsområde för SecuSan® 

Den antimikrobiella effekten hos SecuSan® uppstår genom 

användandet av silverjoner. Dessa är beprövade vid användning mot 

bakteriella och mikrobiella patogener inom många områden – till 

exempel med sårförband eller invasiva medicintekniska apparater 

och till och med med kläder Mikrosilverpartiklarna som används i 

SecuSan® är emellertid inte effektiva mot viruspatogener.  

 

Framgångsrika laboratorietester enligt JIS Z 2801 och ISO 
22196  

SecuSan® är beprövad och certifierad enligt standard JIS (Japanese 

Industrial Standard) Z 2801:2000 och ISO (Internationell organisation 

för standardisering) 22196:2011. Testerna bekräftade en effektiv 
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bakteriedödande effekt på en signifikant nivå för alla testpatogener 

(Referensstammar av Staphylococcus aureus och Escherichia coli K 

12). Med SecuSan®-dörr- och fönsterhandtag erhålls även en hög 

hygienisk säkerhet. 

 

Övertygande test för klinisk praxis  

SecuSan® har dock inte bara övertygat i laboratorietestet utan även i 

den kliniska vardagen. Vid direkt jämförelse mellan 

avtorkningsdesinfektion av vanliga handtag och SecuSan®-handtag 

utan desinfektion intygades framför allt den goda effektiviteten hos 

SecuSan®-ytan i ett tidsförlopp. Under ett två veckor långt kliniskt 

praktiskt test registrerades och analyserades den genomsnittliga 

bakteriemängden vid två byggnadsmässigt likvärdiga stationer med 

liknande patientunderlag på universitetssjukhuset i Marburg. 

SecuSan® har således inte bara övertygat i laboratorietestet utan 

även i den kliniska vardagen.  

 
Mångfaldigt produktsortiment 

Utvalda serier med olika handtagsformer finns att få med den 

antibakteriellt och antimikrobiellt verkande ytan. De motsvarar kraven 

i DIN EN 1906, användningskategori 3 och 4, samt RAL-GZ 607/9 

och utmärker sig särskilt genom sin mångåriga hållbarhet inom 

offentlig miljö. Alla beslag kan även fås i brandskydds- (samt 

kombiskydds- för modeller med låsbricka) och antipanik-utförande.  

Byte av hela objekt för att garantera den nya hygienstandarden kan 

utföras snabbt och enkelt. 

 

((Relaterad figur: E1140Z-42K+KV-42KS+KVS-PZ-F69-S-Motiv2-

SecuSan.jpg)) 

 

 

HOPPE-Group är marknadsledande i Europa inom utveckling, 

tillverkning och marknadsföring av handtag och beslag för fönster 

och dörrar. Familjeföretaget, som grundades 1952 och är baserat i 

Schweiz, har cirka 2 800 anställda över hela världen. Företaget 

HOPPE styrs och präglas av de båda medlemmarna i ägarfamiljens 

andra generation genom Wolf och Christoph Hoppe och med 

Christian Hoppe, den första representanten för tredje generationen, 

sedan 2012. 
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