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A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van  

 

 bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels op 

blijvend intacte huidoppervlakken in de humane gezondheidszorg, in 

pedicurepraktijken, in schoonheidssalons en in nagelstudio’s; 

 

 bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen  

op harde oppervlakken en instrumenten in de humane en veterinaire 

gezondheidszorg, in pedicurepraktijken, in schoonheidssalons, in nagelstudio’s en in 

laboratoria, met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- 

en drinkwaren en grondstoffen hiervoor. 

 

De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden 

aangehouden. 

 

Gebruikte dompelvloeistof moet worden verwijderd als chemisch afval. 
 
 
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund moet worden gebruikt. 
 
Desinfectie van de huid 
Het middel is alleen bestemd voor desinfectie van de blijvend intacte huid, d.w.z. huid die na 

desinfectie niet geopend of doorboord zal worden.  

De te desinfecteren huid eerst reinigen en goed afdrogen. Het middel op de te behandelen 

huid aanbrengen met bijvoorbeeld een celstofdepper. Zoveel van het middel aanbrengen, 

dat de behandelde huid gedurende de gehele inwerktijd (minimaal 30 seconden) vochtig 

blijft.  Vervolgens de huid laten drogen. 

 

Minimale inwerktijd: 30 seconden. 

 
Desinfectie van harde oppervlakken 

Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken (maximaal 0,5 m2). 

Te behandelen oppervlakken eerst reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen 

met schoon water. Overtollig water verwijderen. Breng het middel met een doekje of prop 

watten aan op het te behandelen oppervlak en laat minimaal 5 minuten inwerken. Bij het 

desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat het oppervlak gedurende de gehele inwerktijd 

tijd nat blijft. Hierna met bijvoorbeeld een celstofdoek het oppervlak droogwrijven. 

 
Minimale inwerktijd: 5 minuten 

 



Desinfectie van instrumenten door middel van dompelen 

De materialen eerst reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon 

water. Overtollig water verwijderen. Dompel de materialen vervolgens gedurende minimaal 5 

minuten in z’n geheel in Alcohol podior 80%. Neem hierna met schone handschoenen de 

materialen uit het desinfectiemiddel en laat ze op een schone plaats drogen.  

 
Minimale inwerktijd: 5 minuten 
 

Voorkom teruglopen van de werkzaamheid van de dompelvloeistof door verdamping of 

vervuiling. De dompelvloeistof daarom afdekken en dagelijks verversen. 
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