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Siegel

Het veelvuldige gebruik van huidverzorgende producten tijdens een dienst kan 
de kans op huidirritaties aanzienlijk verlagen (1). Bovendien worden patiënten en 
personeel daardoor beter beschermd. Volgens de door het Robert Koch-Institut  
uitgevaardigde richtlijnen voor handhygiëne is het desinfecteren van de handen 
niet veilig als de huid verwaarloosd is (2). Aangezien producten voor de handver-
zorging de werking van handdesinfectantia nadelig zouden kunnen beïnvloeden 
(3), zijn alleen producten met een wetenschappelijk aangetoonde compatibiliteit 
een veilig alternatief. Onderzoek heeft aangetoond: Baktolan®-producten hebben 

geen nadelige invloed op de werking van Sterillium®-desinfectantia, ook als ze kort 
ervoor zijn gebruikt. Het voordeel: de handen kunnen onder het werk zonder aar-
zeling 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 bescher-
ming op het gebied van handhygiëne. 

Optimale bescherming van de huid en tegen infecties dankzij  
compatibiliteit
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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 samen-
stelling 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, octyldo-
decanol, panthenol, cetylalcohol, hexyldecyllauraat, 
hexyldecanol, acrylaten/C10-30-alkyl-acrylaat-kruis-
polymeer, 2-bromo-2-nitropropaan-1,3-diol, geurstof, 
natriumcitraat.

Toepassingsgebieden

Baktolan® lotion is een handverzorgingsproduct.  
De huidvriendelijke olie-in-water-emulsie kan worden 
gebruikt voor de dagelijkse verzorging van een 
normale huid: 

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

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

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

Het voorafgaande gebruik van Baktolan® lotion heeft 
geen invloed van betekenis op de houdbaarheid van 
de meest gebruikelijke materialen voor wegwerphand-
schoenen, bijvoorbeeld latex, nitril en vinyl. 

Chemisch-fysische gegevens 

n Vorm viskeus, wit
n Dichtheid (20 °C) ca. 0,99 g/cm³
n pH-waarde 5.5. – 6.5
n Vlampunt  > 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 leveringsvoor-
waarden. 

Product properties 

 cares with plant-based oils and 
Panthenol 

 increases the skin's moisture content 
 keeps the skin smooth and supple 
 pleasant cool feeling on skin 

Characteristics 

Baktolan® lotion is an oil-in-water emul-
sion adapted to the skin's pH value. 
When formulating the lotion, the attention 
was turned to its excellent skin compati-
bility and its rapid absorption. The top-
quality replenishing Panthenol smoothes 
and moisturises the skin and supports the 
cell regeneration. 

Composition 

Aqua, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Stearate, 
Ceteareth-20, Glycerin, Coco-
Caprylate/Caprate, Pentylene Glycol, 
Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl 
Palmitate, Octyldodecanol, Panthenol, 
Cetyl Alcohol, Hexyldecyl Laurate, 
Hexyldecanol, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, 2-Bromo-2-
Nitropropane-1,3-Diol, Parfum 
(Fragrance), Sodium Citrate. 

Areas of application  

Baktolan® lotion is used for hand care. It 
is especially suitable for the daily care of 
personnel with a normal skin constitution:

 in all clinic areas and primary health 
care 

 in utility departments and cleaning 
services  

 in the industry and laboratories  
 in all areas where rapid absorption 

without the formation of a greasy film is 
important. 

Directions for use  

Baktolan® lotion can be applied several 
times a day to the hands. Due to its well-
selected pure plant-based oils the lotion 
is extremely rich and economical. 
Baktolan® lotion is easily spread and 
absorbed quickly without leaving a 
bothersome greasy film – particularly 
important for the work at the desk, in 
laboratories, etc.  

For hygienic application Baktolan® lotion 
should be dispensed by a Eurodispenser 
or dosing pump.  

Compatibility  

Baktolan® lotion does not interfere with 
the efficacy of selected HARTMANN 
hand disinfectants. 

 Hygienic hand disinfection according to 
EN 1500  with Sterillium® , Sterillium® 

Virugard, Sterillium®  Gel, Sterillium® 

med, Manusept® soft, after using 
Baktolan® lotion 

The previous use of Baktolan® lotion does 
not have an effect on the perforation rate 
of common glove materials such as latex, 
nitrile and vinyl. 

Chemical-physical data

 Form viscous, white 
 Density at 20 °C 0.99 g/cm 3

 pH-value 5.5 – 6.5 
 Flash point >100 °C 

Stability 

 after opening: 12 months

Presentation  

100 ml tottle, 350 ml bottle, 500 ml bottle 

Note: The recommendations regarding our preparations are 
based on scientific tests and are given in good faith. More 
detailed recommendations, e.g. regarding material compatibil-
ity, are only possible in particular cases. Our recommendations 
are without obligation and do not constitute a warranty. They 
do not preclude a company’s own testing for the intended 
purposes and processes. In this respect we cannot accept any 
liability. This complies with our general conditions of sale and 
supply.  
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Using skincare products several times a day during working  
hours can considerably reduce the risk of skin irritation (1).  
And increases staff and patient protection at the same time. 
According to the Robert Koch-Institute’s guideline on hand hygiene, 
the hand disinfection of uncared-for skin is not safe (2). As hand care 
products might interfere with the efficacy of hand disinfectants (3), 
only products with scientifically backed compatibility are the safest 
alternative. Studies show: even when used immediately prior to hand 
disinfection, the Baktolan® products do not impair the efficacy of the 

Sterillium® disinfectants. The advantage: users can put cream on 
their hands during work without hesitation – promoting skin and 
infection protection at the same time. Additional safety: even the 
compatibility of the Baktolan® and Sterillium® products in 
combination with the Peha-soft® examination gloves and the  
Peha-taft® surgical gloves has been tested. Result: no significant 
increase in perforation rate, thus ensuring best possible all-around 
protection in hand hygiene. 

1 Kampf G, Ennen J. Regular use of a hand cream can attenuate skin dryness and roughness caused by frequent hand washing. BMC Dermatology 2006, 6:1 
2 Händehygiene. Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut. Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch –  
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Compatibility optimises infection and skin protection. 
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