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DAX Clinical Handontsmetting
DAX Clinical is een hygiënisch handontsmettingsmiddel. Het werd ontwikkeld en getest in samenwerking
met de Zweedse Dienst voor geneesmiddelen. DAX Clinical is efficiënt tegen bacteriën, schimmels en
talrijke virussen, zoals het griepvirus, hiv en het norovirus.

Hygiëne

Microbiologische informatie

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

WERKING

Productgegevens

MICROORGANISMEN

CONTACTTIJD

EN 1500 (2013)

Escherichia coli

30 sec.

EN 13727

Pseudomonas
aeruginosa

30 sec.

Staphylococcus
aureus

30 sec.

Enterococcus
hirae

30 sec.

Escherichia coli

30 sec.

Candida
albicans

30 sec.

Mycobacterium
terrae

1 min

Adenovirus

30 sec.

Murine
Norovirus

30 sec.

Human Rotavirus

30 sec.

Bacteriedodende
werking

• Bevat 75 vol% gedenatureerde ethanol
• Bevat 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.

Schimmeldodende
werking

Milieu

Mycobacteriedodende werking

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

EN 13624

EN 14348
Virusdodende
werking

Verpakkingsmateriaal
Hoge-densiteit-polyetheen (HDPE).

EN 14476

Soort formulering
Vloeistof.

Ga als volgt te werk
1. Was uw handen met water en zeep wanneer ze zichtbaar
vuil zijn.
2. Breng minimaal 3 ml DAX Clinical 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.

PRODUCTNAAM

ART.NR.

DAX Clinical 150 ml
DAX Clinical 600 ml met pomp
DAX Clinical 700 ml navulling
automatische dispenser

773-24
774-15
AD776-8

NOTIF576

2

AANTAL STUKS
PER KARTON
24
15
8

AANTAL KARTONS
PER PALLET
104
48
112

Gebruik biociden op een veilige manier.
Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik.

DIALEX BIOMEDICA DAX CLINICAL HANDONTSMETTING

Met passie voor uw huid en gezondheid

