
Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring 
naar eer en geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een 
verbintenis aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische 
vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. 
Onze informatie beschrijft alleen de hoedanigheid van onze producten 
en prestaties en vormen geen garantie. De afnemer wordt niet onthe-
ven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. toepassings-
mogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd perso-
neel. Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde 
rechten van derden.
® = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd.

Deb-STOKO Europe GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland
 
Contact Benelux
Telefoon +49 2151 7380-1580 (D)   
02 461 05 75 (B) - 013 456 19 15 (NL)
Telefax +49 2151 7380-1288
info-bnl@debstoko.com
www.debgroup.com 76
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Standaard procedure voor handenwassen overeenkomstig EN 1499

1. 2. 

3. 

5. 

4. 

6. 

Handpalm  
tegen hand-
palm wrijven. 

Rechter hand-
palm over linker 
bovenhand wrij-
ven en omge-
keerd. 

Handpalm  
tegen hand-
palm wrijven 
met gespreide 
vingers. 

Buitenkant van 
de vingers met 
de handen over 
elkaar inwrijven. 

Duimen met 
een cirkel-
vormige
beweging  
inwrijven.

Binnenkant van
de hand met
gesloten vingers
met een cirkel-
vormige bewe-
ging inwrijven. 

Gebruik desinfecterend
reinigingsmiddel voor de handen

Kleine hoeveelheid product op de natte handen aanbrengen. Een beetje water toevoegen en gedurende minstens
30 seconden inwrijven. Daarna de handen onder lopend water grondig afspoelen en afdrogen. Het product moet in het 
totaal gedurende 30 seconden inwerken. Daarom het product volgens de hierboven beschreven stappen steeds opnieuw - 
tot 5 maal toe - in de handen wrijven. Indien de 30 seconden na stap 6 nog niet bereikt zijn, opnieuw bij stap 1 beginnen 
totdat de inwerktijd van 30 seconden bereikt is. Indien nodig tussentijds nieuw product op de handen aanbrengen. Het  
product moet gedurende de volledige inwerktijd in contact zijn met de handen.

Desinfectie van de handen met water



Deb-STOKO Europe GmbH | Stokosept® wash | Juli 2015    Pagina 1/4

Technisch informatieblad

Stokosept® wash

    
Handhygiëne

Beschrijving

Stokosept® wash is een handreiniger zonder alcohol en 
zonder zeep om de handen desinfecterend te wassen in 
overeenstemming met de vereisten van EN 1499. Als  
pH-huidneutraal product met zeer goede huidverdraag-
zaamheid is Stokosept® wash bijzonder geschikt voor 
frequent handenwassen. Werkzaam tegen bacteriën  
(EN 1040, EN 13727, EN 1499), bepaalde virussen  
(EN 14476) en gisten (EN 1275, EN 1650).

Eigenschappen en voordelen

Eigenschap Voordeel

biocide volgens EU-verordening 528/2012  
(België: NOTIF603,  
Nederland: geen nationale aanmelding) • doeltreffend in gebruik

gecombineerd product
• kiemreductie en handreiniging in één handeling
• ook doeltreffend tegen vervuilingen van bijv. eiwitten en bloed 

breed werkingsspectrum

• bacteriedodend (incl. multiresistente bacteriën zoals MRSA, 
VRE en ESBL-vormers)

• gistdodend (Candida albicans)
• doeltreffend tegen bepaalde virussen (BVDV, RSV, HSV1,  

HIV, HBV)

ph-huidneutraal

• aangepast aan de natuurlijke pH-waarde van de huid
• zorgt voor het behoud van de natuurlijke zuurmantel die o.a.  

tot taak heeft de huid te beschermen tegen infecties door  
bacteriën of schimmels  

dermatologisch getest
• zeer goede huidverdraagzaamheid
• vermindert het risico op huidirritatie  

zonder zeep • voorkomt zwelling van de huid  

zonder parfum en zonder kleurstoffen
• ideaal voor personen die geen geurstoffen verdragen
• geen nadelige invloed op levensmiddelen  

zonder siliconen • kan bij vele productieprocessen ingezet worden   

Antimicrobiële handreiniger voor desinfectie van de handen met water. 
Breed werkingsspectrum met zeer goede huidverdraagzaamheid.

Productbeschrijving

Heldere, viskeuze vloeistof zonder kleurstoffen en  
zonder parfum. 
Actieve stoffen: 16,0 mg/g Chlorhexidine digluconate 
(CAS-nr. 18472-51-0) 

Toepassingsgebied

Voor gebruik overal waar hoge eisen aan de hygiëne 
worden gesteld, zoals bijv. in de voedingsindustrie, in 
verzorgingsinstellingen, in keukens en in sanitaire  
inrichtingen.

NIEUWE SAMENSTELLING
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Huidverdraagzaamheid

De huidverdraagzaamheid van Stokosept® wash werd 
zorgvuldig getest onder laboratoriumomstandigheden en 
onder aanwijzingen van een arts. Deze testen en ook het 
gebruik in de praktijk hebben aangetoond dat Stokosept® 
wash goed verdragen wordt door de huid.  
Er is een certificaat van huidverdraagzaamheid verkrijgbaar 
op aanvraag, opgemaakt door Prof. Dr. S. W.  
Wassilew, dokter in dermatologie, allergologie en  
milieugeneeskunde.

Wettelijke voorschriften

Stokosept® wash is onderworpen aan de Europese  
biocidenverordening 528/2012. Stokosept® wash is een 
handdesinfectiemiddel volgens hoofdgroep 1, product- 
type 1 – Producten voor menselijke hygiëne.

België: NOTIF603  
Nederland: geen nationale aanmelding

Veiligheidsinformatieblad

Dit kan worden gedownload van www.stoko.com.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik

Gebruik Stokosept® wash veilig. Lees vóór gebruik eerst 
het etiket en de productinformatie.

Houdbaarheid

Houdbaarheid bij kamertemperatuur in ongeopende/
geopende verpakking: zie productverpakking.

Eerste hulp

Bij accidenteel oogcontact met Stokosept® wash,  
onmiddellijk de ogen spoelen met veel water (oog-    
douche, spoelfles). Raadpleeg een arts als er daarna nog 
een brandend gevoel blijft bestaan. Bij inslikken zo vlug 
mogelijk een arts raadplegen en verpakking of etiket 
voorleggen.

Gebruiksaanwijzing

• Handen nat maken.
• Kleine hoeveelheid (3 ml) product onverdund op  

natte handen aanbrengen.
• Goed inwrijven gedurende minstens 30 seconden.  

De huid moet gedurende de volledige inwerktijd  
vochtig blijven.

• Grondig spoelen.
• Zorgvuldig afdrogen. 

Microbiologische werking        

Desinfecterend handenwassen  
volgens EN 1499 (2013 en 1997) 30 sec.

Bacteriedodend   
(prEN 13727 - dirty conditions) 30 sec.

Met bijkomende bacteriën: 
- MRSA   30 sec. 
- VRE  30 sec. 
- Escherichia coli ESBL 30 sec. 
- Klebsiella pneumoniae ESBL 30 sec. 
- Enterobacter aerogenes ESBL  30 sec. 
- Enterobacter cloacae ESBL 30 sec. 
- Acitenobacter baumannii ESBL 30 sec. 
- Listeria monocytogenes   30 sec. 
- Salmonella enteritidis   30 sec.

Gistdodend  
(EN 1275; EN 1650 - dirty conditions) 30 sec.

Virusdodend 
(EN 14476 - clean conditions) tegen  
BVDV, RSV, HSV1, HBV, HIV 30 sec.

Kwalitatieve samenstelling

AQUA (WATER), PEG-150 DISTEARATE,  
CHLOHEXIDINE DIGLUCONATE, ESTERIFIED  
POLYETHOXYETHER, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE, 
LAURYL GLYCOSIDE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, 
SODIUM BENZOTRIAZOLYL  
BUTYLPHENOL SULFONATE.

De gebruikte benamingen zijn in overeenstemming met de Internatio-
nale Nomenclatuur voor Cosmetische Ingrediënten.  
(INCI = International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)
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Bijkomende informatie

Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag verkrijg-
baar.

Verpakking

250-ml-fles 
500-ml-fles met pomp 
1000-ml-softfles (voor alle Stoko Vario® dispensers) 
2000-ml-softfles (voor alle Stoko Vario® dispensers) 
5-l-kan met pomp

Voor een doeltreffende dosering worden STOKO®-softflessen best 
gebruikt in combinatie met STOKO®-dispensers.  

 


