
Sterillium® Gel pure
Een liquid-gel voor hygiënische en chirurgische handdesinfectie met uitstekende  
verzorgende eigenschappen.

Eigenschappen
• Breed werkingsspectrum
• Uitzonderlijk goede huidtolerantie, 

zelfs bij langdurig gebruik
• Verzorgt en beschermt de huid
• Verzorgt de huid met unieke  

hydraterende eigenschappen
• Bevat geen kleurstoffen en parfum

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, tuberculo-
cide, mycobactericide, beperkt viru-
cide, adeno-, polyama- en rotavirus

Registratie/vermelding
registratienummer Ctgb, 14408 N

Toepassing
Sterillium® Gel pure onverdund op droge handen  
aanbrengen; zorg ervoor dat de handen gedurende  
de inwerktijd volledig met het middel worden bedekt.   
Besteed vooral aandacht aan de vingertoppen en de  
duimen.

Virussen

RKI Erkend ontsmettingsmiddel.  §18  IfSG 
[Duitse wet inzake de bestrijding van in-
fecties] (RKI)

Beoordeeld met betrekking tot niet omhulde 
virussen conform EN fase 2/ niveau 1 (suspen-
sietests)

EN 

Gecertificeerde toepassingsaanbevelingen voor
hygiënische handdesinfectie van de Associatie 
voor Toegepaste Hygiëne (VAH) op basis van 
suspensie- en praktische tests 

VAH

Gecertificeerde toepassingsaanbevelingen voor
hygiënische handdesinfectie van de Associatie 
voor Toegepaste Hygiëne (VAH) op basis van 
suspensie- en praktische tests

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

EN 

Beoordeeld conform EN fase 2 / niveau 1 
(suspensietests)

Beoordeelde effectiviteit tegen bacteriën 
volgens het DGHM (Duits genootschap 
voor hygiëne en microbiologie); binnen 
de gecertificeerde bactericide effectiviteit.

DVV

DGHM

Effectiviteit bij virussen conform de Duitse 
vereniging voor de bestrijding van
virale aandoeningen (DVV)

Beoordeeld op basis van omhulde virussen 
(gebaseerd op DVV)

Beoordeeld op basis van niet omhulde virus-
sen (conform DVV)

Beoordeeld op basis van niet omhulde  
virussen (conform DVV)

Bacteriën en schimmels

Vermelding

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) 30 sec.

Levurocide werking (EN 13624) 15 sec.

Tuberculocide werking (EN 14348) 15 sec.

Mycobactericide werking (EN 14348) 15 sec.

Antibioticaresistente bacteriën 15 sec.

 

Begrenzte Viruzidie  15 sec.

(inkl. HBV, HIV, HCV)
 
Influenza-A-Virus (aviär) 15 sec.

Influenza-A-Virus (human) 15 sec.

Herpes simplex Virus (Typ 1 und Typ 2)   15 sec.

SARS-CoV 30 sec.

Adenovirus  1 min.

Polyomavirus  5 min.

Rotavirus 15 sec. 

Adenovirus (EN 14476) 1 min. 
   
   
  

Toepassingsgebied A - vegetatieve bacteriën  30 sec.
incl. mycobacteriën, schimmels en schimmelsporen

Het toepassingsgebied is beperkt virucide 30  sec.

Sterillium® gel pure 

Artikelnummer Inhoud flacon Verzendeenheid 
aantal flacons

981314 100 ml 45

981315 475 ml 20

981418 475 ml met pomp 20




