Baktolan® lotion
Hydraterende, verzorgende
olie-in-water-lotion voor een normale huid

Voor een normale huid

Wetenschappelijk onderzoek
naar infectiepreventie
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Producteigenschappen
n verzorgt de huid met plantaardige olie en
panthenol
n verhoogt duidelijk het vochtgehalte van de huid
n houdt de huid zacht en soepel
n werkt aangenaam verkoelend en vitaliserend
Kenmerken
Baktolan® lotion pure is een olie-in-water-emulsie
met een aan de huid aangepaste pH-waarde. Bij de
samenstelling van deze lotion is vooral aandacht
besteed aan de uitstekende huidcompatibiliteit en de
snelle absorptie. Hoogwaardige verzorgende panthenol verzacht en hydrateert de huid en bevordert het
herstel van de cellen.
Samenstelling
Water, dicaprylylether, glycerylstearaat, ceteareth-20,
glycerine, coco-caprylaat/capraat, pentyleenglycol,
ceteareth-12, cetearylalcohol, cetylpalmitaat, octyldodecanol, panthenol, cetylalcohol, hexyldecyllauraat,
hexyldecanol, acrylaten/C10-30-alkyl-acrylaat-kruispolymeer, 2-bromo-2-nitropropaan-1,3-diol, geurstof,
natriumcitraat.

n in ziekenhuizen en andere primaire
zorginstellingen
n op facilitaire afdelingen en bij
schoonmaakdiensten
n overal waar het van belang is dat een product
snel wordt opgenomen zonder een vettig laagje
achter te laten (bijvoorbeeld op kantoor, in een
laboratorium e.d.)
Gebruiksaanwijzing
Baktolan® lotion kan meerdere malen per dag op
de handen worden aangebracht. Dankzij speciaal
geselecteerde plantaardige oliën heeft de lotion
zeer goede verzorgende eigenschappen en is daarbij
zuinig in het verbruik.
Baktolan® lotion laat zich gemakkelijk verdelen en
wordt snel geabsorbeerd zonder een lastig vettig
laagje achter te laten – dat is vooral bij kantoorwerk,
in laboratoria e.d. erg prettig. Met behulp van een
doseerpompje of een Eurodispenser kan Baktolan®
lotion op hygiënische wijze worden aangebracht.
Compatibiliteit

Toepassingsgebieden

Baktolan® lotion belemmert de werking van speciaal
geselecteerde handdesinfectantia van HARTMANN
niet.

 Form
viscous, white
®
Baktolan
lotion is een handverzorgingsproduct.
3
Density at 20olie-in-water-emulsie
°C 0.99 g/cm kan worden
Dehuidvriendelijke
 pH-value
– 6.5 van een
gebruikt
voor de dagelijkse 5.5
verzorging
 Flash
point
>100 °C
normale
huid:

n Hygiënische handdesinfectie conform EN 1500
met Sterillium®, Sterillium® Virugard,
Sterillium® Gel, Sterillium® med, Manusept® soft
na het gebruik van Baktolan® lotion pure.

Chemical-physical data

Het voorafgaande gebruik van Baktolan® lotion heeft
geen invloed van betekenis op de houdbaarheid van
de meest gebruikelijke materialen voor wegwerphandschoenen, bijvoorbeeld latex, nitril en vinyl.
Chemisch-fysische gegevens
n
n
n
n

Vorm
Dichtheid (20 °C)
pH-waarde
Vlampunt

viskeus, wit
ca. 0,99 g/cm³
5.5. – 6.5
> 100°C

Houdbaarheid
n Na opening

12 maanden

Verkrijgbaar in:
flacons van 100 ml, flacons van 350 ml, flacons van
500 ml
Nota bene: De aanbevelingen ten aanzien van onze
producten zijn gebaseerd op op wetenschappelijke
tests en worden te goeder trouw gedaan. Gedetailleerdere aanbevelingen, bijvoorbeeld voor wat
betreft de materiaalcompatibiliteit, zijn alleen in
specifieke gevallen mogelijk. Onze aanbevelingen
zijn geheel vrijblijvend en zonder garantie. Zij sluiten
door het bedrijf zelf uitgevoerde tests met betrekking
tot de beoogde doeleinden en processen niet uit.
Wij zijn in dit opzicht dan ook op geen enkele wijze
aansprakelijk. Dit komt overeen met onze algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Stability
 after opening:
12 en
months
Optimale
bescherming van de huid
tegen infecties dankzij compatibiliteit
Het veelvuldige gebruik van huidverzorgende producten tijdens een dienst kan
dePresentation
kans op huidirritaties aanzienlijk verlagen (1). Bovendien worden patiënten en
personeel daardoor beter beschermd. Volgens de door het Robert Koch-Institut
uitgevaardigde
richtlijnen
handhygiëne
het desinfecteren van de handen niet
100 ml tottle,
350 mlvoor
bottle,
500 mlisbottle
veilig als de huid verwaarloosd is (2). Aangezien producten voor de handverzorging
deNote:
werking
van handdesinfectantia
nadelig
zouden
The recommendations
regarding our
preparations
are kunnen beïnvloeden (3), zijn albased
on scientificmet
testseen
and are
given in good faith.aangetoonde
More
leen
producten
wetenschappelijk
compatibiliteit een veilig
detailed recommendations, e.g. regarding material compatibilalternatief.
Onderzoek heeft aangetoond: Baktolan ®-producten hebben geen nadeity, are only possible in particular cases. Our recommendations

lige invloed op de werking van Sterillium®-desinfectantia, ook als ze kort ervoor zijn
gebruikt. Het voordeel: de handen kunnen onder het werk zonder aarzeling worden
ingesmeerd – ter bescherming van de huid en tegen infecties. Extra veiligheid: ook
de compatibiliteit van Baktolan®- en Sterillium®-producten met Peha-soft®-onderzoekshandschoenen en Peha-taft®-chirurgische handschoenen is getest. Resultaat: er
kon geen invloed van betekenis op de perforatiebestendigheid worden aangetoond.
Daarmee bieden wij dus een zo compleet mogelijke bescherming op het gebied van
handhygiëne.
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