
Snelle hygiënische handdesinfectie binnen 30
sec. en chirurgische handdesinfectie in 90 sec.
op basis van alcohol (ethanol) met een breed
werkingsspectrum.

desderman® pure

Effectief tegen
 noro-virus in 15 sec.

Onze pluspunten
snelwerkend

aantoonbare effectiviteit tegen een breed spectrum van
bacteriën, schimmels, gisten en virussen, waaronder noro- en
rotavirus
effectief tegen norovirus in 15 sec. (testvirus Murine Noro virus)

voldoet aan EN12791 voor chirurgische handendesinfectie
binnen 90 sec.
voldoet aan EN1500 voor hygiënische handendesinfectie
binnen 30 sec.
bevat het hoogste percentage terugvettende en hydraterende
stoffen, waardoor ook bij frequent gebruik de huid soepel en
intact blijft
zonder geur- en kleurstoffen

effectief tegen Coxiella Burnetii (Veroorzaker Q-Koorts)

als biocide geregistreerd bij het Ctgb (PT1) 14436N

Toepassingsgebied
• Hygiënische handdesinfectie
• Chirurgische handdesinfectie
Microbiologische werkzaamheid
Bacteriën, Tb-bacillen, MRSA, VRE, polio, rotavirus, schimmels,
candida albicans, Virussen lipofiel, hydrofiel, norovirus,
adenovirus, vacciniavirus, herpes simplex, HAV, HBC, HCV, HIV

Gebruiksaanwijzing
A. NL WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor:
• hygiënische handdesinfectie ter bestrijding van bacteriën

(exclusief bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en
schimmels.

• chirurgische handdesinfectie ter bestrijding van bacteriën
(exclusief bacteriesporen), mycobacteriën, gisten
schimmels en virussen.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet
worden aangehouden. Het middel is bestemd voor
professioneel en niet-professioneel gebruik.
B. GEBRUIKSAANWIJZING
Het middel alleen gebruiken wanneer handdesinfectie
noodzakelijk is, niet voor handreiniging.
Algemeen: Zichtbaar verontreinigde handen schoonmaken
voorafgaand aan de behandeling, desderman® pure
onverdund op schone en droge handen aanbrengen door
middel van handpompje of dispenser.
hygiënische handdesinfectie: Breng minimaal 3 ml aan op de
schone en droge handen. Vervolgens intensief uitwrijven over
beide handen daarbij ook de vingertoppen, duimen, nagels
en huidplooien tussen de vingers goed bevochtigd dienen te
worden. Zorg dat de handen gedurende de gehele inwerktijd
van 30 seconden vochtig blijven. Daarna handen goed laten
drogen, niet afspoelen. Minimale inwerktijd: 30 seconden.
Dosering: minimaal 3 ml middel voor beide handen samen. Bij
gebruik dispensers: instellen op 3 ml per slag, 1 slag voor 3 ml.
chirurgische handdesinfectie: Breng voldoende product
(3 x 3 ml) aan op de schone, droge handen en onderarmen.
Vervolgens intensief uitwrijven over beide handen en
onderarmen en daarbij alle huidplooien goed raken. Zorg dat
de handen gedurende de gehele inwerktijd van 90 seconden
vochtig blijven. Daarna handen goed laten drogen, niet
afspoelen. Minimale inwerktijd: 90 seconden. Dosering 3 x 3
ml middel voor beide handen samen. Bij gebruik dispensers :
instellen op 3 ml per slag, 3 slagen voor 9 ml.
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schülke Benelux schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2013 CC Haarlem, Nederland
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
Fax: +31 (0) 23 536 79 70
www.schuelke.com
salesbenelux@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Duitsland
Tel: +49 40 - 52100 - 0
Fax: +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten authorisatie
conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en
certificaten van GMP compliance voor medische producten.

Productinformatie
Samenstelling desderman®pure:
100 g oplossing bevat: werkzame bestanddelen: 78,2 g
ethanol (96%), 0,1 g 2-bifenylol. Overige bestanddelen:
polyvidone 30, isopropyl myristat (ph.Eur), (hexdecyl/
octadecyl), [(rs)-2-ethylhexanaat], sorbital oplossing 70%
(kristaliserend)(Ph.Eur.), 2-propanol, water.

Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Dichtheid circa   0,83 g/cm3 /   20 °C

Kleur kleurloos

pH Niet van toepassing

Vlampunt 16 °C /  Methode :  DIN 51755 Part 1

Vorm vloeibaar

Speciaal advies
Alleen voor uitwendig gebruik; vermijd contact met de
ogen. Houd buiten bereik van kinderen. Zeer brandbaar,
houd uit de buurt van ontstekingsbronnen. Vlampunt
16˚C (volgens DIN 51 755). Niet gebruiken na vervaldatum.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket
en de productinformatie. Zie veiligheidsinformatieblad voor
gevaren- en veiligheidsadvies.

Bestelinformatie

Artikel Eenheid Artikel nr.

desderman pure TLD -PL/NL- 1 l FL 6/Doos 116841

desderman pure INT 100 ml FL 30/Doos 116821

desderman pure -PL/NL- 100 ml FL 30/Doos 116835

desderman pure INT 500 ml FL 20/Doos 116807

desderman pure -PL/NL- 500 ml FL 20/Doos 116836

desderman pure INT hyclick 500 ml FL 20/Doos 70000813

desderman pure INT 1 l EF 10/Doos 116809

desderman pure -PL/NL- 1 l FL 10/Doos 116837

desderman pure -PL/NL- 1 l EF 10/Doos 116842

desderman pure INT hyclick 1 l FL 10/Doos 70000814

desderman pure -PL/NL- 5 l KA 1/Can 116838

Accessoires

Accessoires Artikel nr.

Doseerpomp 5 en 10 ltr can 117101

Doseerpomp voor een Euro fles 180803

KHK 1000ml dispenser 669700

KHK 500ml dispenser 669600

KHL 1000ml dispenser 669710

KHL 500ml dispenser 669610

Kraan voor 5 en 10 ltr can 135501

schülke touchless D 1 - mod. 668315

Sleutel voor 5 en 10 ltr can 135810

Verwante producten
  • desderman® pure gel

Milieu
desderman® pure is zowel in flessen als in cans leverbaar.
De flessen en cans bestaan uit polyethyleen (HDPE) en
zijn overeenkomstig aangeduid. De sluiting bestaat uit PP
(uitgezonderd bij de can: HDPE). De labels bestaan uit PE.
Hierdoor wordt gescheiden of afvalverwerking mogelijk
gemaakt voor hergebruik.

Expert reports en informatie
Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de
desderman®pure is terug te vinden op internet via website
www.schuelke.nl. Voor verdere vragen kunt u zich wenden
tot ons Benelux kantoor 0031 (0)23 5352634 of internationaal
0049 (0)40 521 00 666.


