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Product 

Handsfree Disinfection Liquid is een kant en klare oplossing voor 

het desinfecteren van de handen op alcohol basis die onverdund 

moet worden gebruikt. 

De verzorgende bestanddelen in Handsfree Disinfection Liquid 

zorgen voor een prettige terugvettende werking.  

 

Handsfree Disinfection Liquid  is door het CTGB toegelaten als 

handendesinfectiemiddel onder nummer 14334 N voor gebruik als 

middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en 

mycobacteriën) en gisten . 

 

 

Toepassingsgebieden 

Handsfree Disinfection Liquid is geschikt voor hygiënische 

handdesinfectie en kan worden gebruikt op alle plekken waar 

hygiëne van belang is, bijvoorbeeld in:  

 Laboratoria 

 Clean-rooms 

 Ziekenhuizen  

 Instellingen in de gezondheidszorg 

 In grootkeukens 

 Voedselverwerkende industrie 

 Farmaceutische industrie  

 Op verpleegafdelingen   

 Behandelkamers en poliklinische afdelingen  

 Verpleeg- en verzorgingshuizen  

 In ambulances  

 In medische praktijken van alle vakgebieden  

Handsfree Disinfection Liquid kan overal worden gebruikt, ook op 

plekken waar geen wasgelegenheid is.  

Handsfree Disinfection Liquid is niet geschikt voor het desinfecteren 

van slijmvliezen en contact met de ogen moet worden vermeden. 

 

Werkzaamheidstesten 

Handsfree Disinfection Liquid  is getest volgens:  

 EN 1500  

 EN 13727  

 EN 23624 

 EN 14476 

 

Results disinfection activity Handsfree Disinfection Liquid   

Test strain T. 
10

Log Red.   

pseudomonas aeriginosa ATCC 15442 30 sec 7.1   

Enterococcus .hirae ATCC 10541 30 sec 7.5   

Escherichia.coli ATCC 10538 30 sec 7.1   

Staphyococcos aureus   ATCC 6538 30 sec 5.8   

Aspergillus.brasiliensis ATCC 16404 30 sec 3.6   

Candida.albicans ATCC 10231 30 sec 5.9  

Saccharomyces cerevisiae DSM 1333 30 sec 5.8  

 

Testrapporten op verzoek opvraagbaar 

 

   

 

Gebruik 

Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund moet 

worden gebruikt. Vooraf de handen en nagels grondig wassen 

met water en zeep en een nagelborsteltje. De handen afdrogen 

met disposable papieren handdoekjes.  

 

Altijd handen reinigen en desinfecteren 

 Voorafgaand en na patiënt contact. 

 Voorafgaand het bereiden of contact met 

voedingsmiddelen. 

 Na bezoek van het toilet.  

 Bij plakkerig aanvoelen. 

 Na bezoek van het toilet. 

 Na neus snuiten, hoesten en of niezen.  

 

 

Hygiënische handdesinfectie: 

Doseer Handsfree Disinfection Liquid op de schone en droge 

handen en goed in masseren, waarbij  vingertoppen, nagels en de 

plooien tussen de vingers goed bevochtigd dienen te worden. 

Zorg dat de handen gedurende de gehele inwerktijd van 30 

seconden vochtig blijven. Na afloop van de inwerktijd de handen 

met gespreide vingers aan de lucht laten drogen.   

  

 

Dosering: 

4 ml voor beide handen, te verkrijgen door een of meerdere keren 

een dosering op de handen te sproeien.  

Doseren bij voorkeur met een dispenser die is voorzien van een 

functie waarmee het volume per dosering is in te stellen en/of die 

touchless bediend kan worden zoals de Steripower® 

handdesinfectie unit. 

 

Steripower ® handdesinfectie unit. (1  dosering) 

ingo-man T 26 medische dispenser (4 doseringen) 

  

LET OP: De minimale inwerktijd is 30 seconden. 

Logistieke gegevens 

 

 

 

 

Inhoud 500 ML 1000 ML 5LT 

Doos  inhoud 12 6 4 

Doos /pallet 120 80  24 

UN nr LQ 1987 LQ 1987 LQ 1987 

LQ   J / N J J J 


