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Artikel
desderman® care Item no.

100ml (30/doos) 70002333

500ml (20/doos) 70002842

500ml hyclick (20/doos) 70002843

1L (10/doos) 70002844

1L hyclick (10/doos) 70002845

1L Euro-�acons (10/doos) 70002846

5L can 70002847

Toepassingsgebied Contacttijd

Hygiënische handdesinfectie
EN 1500

30 sec.

Chirurgische handdesinfectie
EN 12791

90 sec.

Werkzaamheid* Contacttijd

Bactericide
EN 13727

15 sec.

Mycobactericide
EN 14348

15 sec.

Candida albicans
EN 13624

15 sec.

Virucide werking tegen omhulde virussen
(incl. HIV, HBV and HCV) 
DVV/RKI richtlijnen

15 sec.

Vaccinia virus
DVV/RKI richtlijnen

15 sec.

Beperkt virucide werking
EN 14476

15 sec.

Rotavirus
EN 14476

15 sec.

Norovirus (MNV)
EN 14476

15 sec.

Adenovirus
EN 14476

15 sec.

Virucide werking
EN 14476 30 sec.

Bronnen:
1 EN 1500 en EN 12791
2 EN 14476
3 Onderzoek naar toepassing en huidverdraagzaamheid (DermaTronnier, 2019) 

Gebruik desinfectantia veilig. Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing en de 
productinformatie voor gebruik. Nieuw!



desderman® care
Meer effectiviteit.

goed, beter, 

Met desderman® care is handdesinfectie meer effectief.

All-season product

Effectief tegen Norovirus (MNV) in 15 sec      2

Alcohol gebaseerd product     

Kleurstof- en parfum vrij

Voor hygiënische- en 
chirurgische handdesinfectie1

Virucidale werking 2

Zacht en soepel voor de huid3

Het unieke ProPanthenol-complex +
vitamine E is:

 Voedend en  
hydraterend 3

Nagelverzorgend, minder 
        vatbaar voor barstjes 3

  Ontstekingsremmend,  
verlicht jeuk 3

Handdesinfectie en huidverzorging in één handeling, 

dankzij het door schülke ontwikkelde ProPanthenol- 

complex + vitamine E. Met deze extra

verzorgingscomponenten zorgt

desderman® care voor optimale huidverzorging.

Het verzorgen van uw handen op 

het werk is nog nooit zo eenvoudig 

geweest, zelfs bij een hoge compliance.

Betere verzorging.

Market standard for
ethanol-based 
hand disinfection

Effi  cacy

Skin care

Skin feeling

high

medium

low

desderman® care

“Ik wist niet dat er een handdesinfectans bestaat,
die ook zacht is voor de huid. Fantastisch product!”

Wiebke H., gediplomeerd tandartsassistente

“Eindelijk, mijn handen
worden met volledige

bescherming ook nog verzorgd.”
Brigitte L., arts

“Geweldig - volledige  
bescherming in 30 seconden!”

Marius S., paramedicus

365
days

ETHANOL

15
sec.

Volledig 

virucide in 

30 sec.

Complex

clinically confirmed

CARE EFFECT
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