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Sterillium® med
Voor hygiënische en chirurgische handdesinfectie op basis van ethanol - met het 
beproefde huidverzorgingscomplex van Sterillium®.

Eigenschappen
• Compleet werkingsspectrum 

inclusief norovirus in 30 sec
• Wordt zeer goed verdragen
 door de huid
• Zeer geschikt voor een gevoelige 

huid
• Bevat geen kleur- of geurstoffen
• Uitstekende directe werking

Toepassingsgebieden
Voor hygiënische en chirurgische 
desinfectie van de handen. Voor alle 
toepassingen in de gezondheidszorg 
waarbij   hygiëne van essentieel 
belang is.

Werkzame bestanddelen 
per 100 gram
ethanol 85,0 gram

Werkingsspectrum   
Bactericide, levurocide, fungicide, 
tuberculocide, mycobactericide,
virucide.*

Registratie
registratienummer Ctgb, 13451 N
 

Toepassing en dosering
Sterillium med moet onverdund op
droge handen worden aangebracht, waarbij  alle delen 
moeten worden meegenomen. Aan de vingertoppen 
en de duimen moet speciale aandacht worden besteed. 
De handen moeten gedurende de gehele inwerktij d met 
Sterillium med vochtig worden gehouden.

*getest op het murine norovirus (MNV)

Bactericide/levurocide werking 30 sec.

Bactericide/levurocide werking 1,5 min.

Hygiënische handdesinfectie (EN 1500) 30 sec.

Preoperatieve handdesinfectie (EN 12791) 1,5 min.

Bactericide werking  (EN 13727) 15 sec.

Levurocide werking (EN 13624) 15 sec.

Fungicide werking (EN 13624) 30 sec.

Tuberculocide werking (EN 14348) 15 sec. 

Mycobactericide werking (EN 14348) 15 sec.

Beperkte virucide   15 sec.
werking (incl. HBV, HIV, HCV)

Infl uenza A-virus (aviair) 15 sec.

Infl uenza A-virus (humaan) 15 sec.

Adenovirus 1 min.

Poliovirus 3 min.

Norovirus* 15 sec.

Rotavirus 15 sec.

Virucide (EN 14476) 30 sec.

Adenovirus (EN 14476) 30 sec.

Poliovirus (EN 14476) 30 sec.

Norovirus* (EN 14476) 15 sec.

Rhinovirus 30 sec.

Toepassingsgebied A - vegetatieve bacteriën  30 sec. 

incl. mycobacteriën, schimmels en schimmelsporen 

Het toepassingsgebied is beperkt virucide 30 sec.

Gecertifi ceerd toepassingsadvies voor 
hygiënische handdesinfectie van de Duitse 
associatie voor toegepaste hygiëne (VAH). 
(suspensie- en op de praktij k gebaseerde tests)

VAH

Gecertifi ceerd toepassingsadvies voor
preoperatieve handdesinfectie van de VAH 
(suspensie- en op de praktijk gebaseerde tests)

EN Werkzaam conform EN fase 2 / niveau 2 
(op de praktijk gebaseerde tests)

Beoordeeld conform EN fase 2 / niveau 1 
(suspensietests)

Werkzaamheid tegen virussen conform de 
Duitse vereniging voor de bestrijding van virale 
aandoeningen (DVV)

EN

Beoordeeld op basis van omhulde virussen 
(gebaseerd op DVV)

Beoordeeld op basis van niet omhulde virussen 
(conform DVV)

Beoordeeld op basis van niet omhulde
virussen conforme EN fase 2 / niveau 1
(suspensietests)

conform EN fase 2 / niveau 1

Werkzaamheid bij virussen conform
EN fase 2 / niveau 1 (suspensiestests)

RKI Goedgekeurd ontsmettingsmiddel conform 
§18 IfSG [Duitse wet inzake infectiebestrij -
ding]  (RKI)

DVV

Beoordeeld op basis van niet omhulde virussen 
(conform DVV)

Virussen

Bacteriën en schimmels

Vermelding

Sterillium® med 

Artikelnummer Inhoud	fl	acon Verzendeenheid 
aantal	fl	acons

981183 100 ml 45

981184 500 ml 20

981185 1000 ml 10

981035 5000 ml 1


