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Met passie voor uw huid en gezondheid

NOTIF576
Gebruik biociden op een veilige manier.  

Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik.
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DAX Alcoliquid Pro wordt voornamelijk gebruikt in operatieafdelingen 
voor chirurgische handontsmetting, maar ook in andere afdelingen 
waar ziekteverwekkende micro-organismen moeten worden gedood. 
Efficiënte werking tegen bacteriën, schimmels en diverse soorten 
virussen, zoals HIV, Hepatitis B en C en het Norovirus.

DAX ALCOLIQUID PRO

Hygiëne
Een goede hygiëne en routinematig gebruik van 
handontsmettingsmiddelen zijn zeer belangrijk om de 
verspreiding van infecties te voorkomen, zowel binnen als 
buiten de gezondheidszorg.

Productgegevens
• 85 vol% gedenatureerde ethanol

• Op basis van ethanol, 2-propanol en 1-propanol

• Glycerine en caprylyl glycol als hydraterende 
bestanddelen

• Klinisch getest voor dagelijks verzorgingswerk

• Werkt snel en kleeft niet na het verdampen

Opslag en houdbaarheid
Bewaren bij kamertemperatuur in de goed gesloten originele 
verpakking. Houdbaarheid in de ongeopende én geopende 
verpakking: zie datumstempel op de fles.

Milieu
Alle verpakkingen zijn recycleerbaar en geven geen 
schadelijke stoffen vrij bij eventuele verbranding.

Verpakkingsmateriaal
Hoge-densiteit-polyetheen (HDPE).

Soort formulering
Vloeistof.

Microbiologische informatie
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WERKING MICRO-
ORGANISMEN

CONTACTTIJD

Chirurgische 
Handontsmetting

EN 12791

 

90 sec.

Bacteriedodende 
werking

EN 1500 (2013)
 
Escherichia coli

 
 

30 sec.

EN 13727 Pseudomonas 
aeruginosa

Staphylococcus 
aureus

Enterococcus 
hirae

Escherichia coli

30 sec. 

30 sec. 

30 sec. 

30 sec.

Schimmeldodende 
werking

EN 13624

 
 
Candida albicans

 
 
30 sec.

Tuberculocide  
werking

EN 14348

 
Mycobacterium 
terrae

 
 
30 sec.

Virusdodende 
werking

EN 14476

DVBV/RKI

Murine Norovirus

Human Rotavirus

Adenovirus

Bovine Viral 
Diarrhea virus 
(BVDV, surrogate 
of Hepatitis C 
virus)

Vaccinia virus

15 sec.

15 sec.

30 sec.

15 sec. 
 
 
 

15 sec.
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Ga als volgt te werk bij een  
chirurgische handontsmetting:
1. Was uw handen en onderarmen met water en een zachte 

zeep gedurende ten minste 1 minuut.

 Wanneer?

a. vóór de eerste ingreep van de dag

b. bij zichtbare bevuiling van de handen

c. na gebruik van het toilet

d. na het nuttigen van voedsel

e. indien het operatiekwartier werd verlaten

 Opmerking: de nagels moeten enkel nog geschrobd 
worden met een nagelborstel indien vuil.

2. De handen en onderarmen goed afspoelen en al 
deppend drogen met een papieren wegwerphanddoekje. 
De huid moet droog zijn voordat het ontsmetten van de 
handen begint.

3. Breng een ruime hoeveelheid DAX Alcoliquid Pro (+- 9ml 
gefractioneerd) aan in de handpalm en wrijf hiermee 
uw handen en onderarmen in gedurende ten minste 1,5 
minuut.

 Om tot een optimaal resultaat te komen, moet men 
de handen vochtig houden gedurende de volledige 
ontsmettingsprocedure (1,5 minuut).

4. Laat uw handen en onderarmen aan de lucht drogen.

 Opgelet: trek geen handschoenen aan vooraleer de huid 
volledig droog is.

Ga als volgt te werk bij een  
hygiënische handontsmetting:
1. Was uw handen met water en zeep wanneer ze zichtbaar 

vuil zijn.

2. Breng minimaal 3ml DAX Alcoliquid Pro aan op de droge 
en schone handen (ten minste tweemaal op het pompje 
drukken).

3. Wrijf uw handen gedurende 30 sec. grondig in tot de 
handen droog zijn, vergeet uw duimgreep niet.

DAX ALCOLIQUID PRO

PRODUCTNAAM  ART.NR.  AANTAL STUKS AANTAL KARTONS 

  PER KARTON PER PALLET

DAX Alcoliquid Pro 0494-15 15 48 

600 ml met pomp
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