
Sterillium® Virugard   

Virucide desinfectans voor het insmeren 
van de handen. 

Wetenschappelijk onderzoek 
naar infectiepreventie

Volledige virucide activiteit conform prEN 14476 
binnen 15 seconden. Bevat geen kleur- en 

geurstoffen. Geschikt voor alle risicogebieden. 



Sterillium® Virugard 

Producteigenschappen

n de eerste virucide handdesinfectans op basis  
 van alcohol die volgens het Robert Koch- 
 Institut voldoet aan de normen van artikel  
 18 van de Duitse wet betreffende  
 infectiepreventie
n voor epidemische uitbraken 
n korte blootstellingstijd 
n droogt snel op en laat geen resten achter 
n bevat geen geur- en kleurstoffen 

Samenstelling

Werkzame bestanddelen in 100 gram: 
Ethanol 95.0 gram
Overige bestanddelen: 2-butanon, glycerol, tetra-
decan-1-ol, benzine. 

Microbiologie

n bactericide
n levurocide
n fungicide 
n tuberculocide
n mycobactericide 
n virucide bij omhulde virussen  
 (incl. HBV, HIV, HCV)
n virucide 

Toepassingsgebieden

Hoe buitengewoon effectief Sterillium® Virugard 
is, blijkt wel uit het feit dat het Robert Koch-In-
stitut het product heeft opgenomen in de lijst 
van producten die effectief zijn tegen bacteriën 
en schimmels (effectiviteitsgebied A) en tegen 
virussen (effectiviteitsgebied B). In overeenstem-
ming met artikel 18 van de Duitse wet betreffende 
preventie van infectieziekten bij mensen (IfSG, 
Infektionsschutzgesetz), dient het middel te wor-
den toegepast voor ziekten die verplicht moeten 
worden gemeld en bij door de overheid voorge-
schreven decontaminatiemaatregelen, maar ook 
bij het optreden van omhulde virussen die moeilijk 
te inactiveren zijn. Dankzij het uitermate brede 
werkingsspectrum is Sterillium® Virugard met 
name geschikt voor toepassingsgebieden met een 
verhoogd infectierisico, bijvoorbeeld:

n infectie- en quarantaine-afdelingen
n IC-units
n transplantatie-afdelingen 
n transfusie- en dialyse-afdelingen
n microbiologische en genetische laboratoria. 

Sterillium® Virugard biedt extra veiligheid bij de 
omgang met patiënten waarvan de virologische 
status niet exact kan worden bepaald, bijvoor-
beeld: 

n in een ambulance
n op de Spoedeisende Hulp en in poliklinieken
n bij het uitbreken van infecties in gemeentelijke  
 inrichtingen 
 

 

Aanwijzingen voor het gebruik 

Sterillium® Virugard onverdund op droge handen 
aanbrengen; zorg ervoor dat de handen tijdens 
het aanbrengen volledig met het middel worden 
bedekt. Besteed vooral aandacht aan de vinger-
toppen en de duimen. Het middel kan het best 
worden aangebracht met een gebruiksvriendelijke 
dispenser die bij voorkeur met de elleboog kan 
worden bediend. Met het oog op de meest hygië-
nische condities levert BODE voor deze dispensers 
speciale wegwerpverpakkingen.

n hygiënische handdesinfectie: 30 seconden 
n handdesinfectie voor chirurgische ingrepen:  
 1,5 minuut

Gebruik desinfectantia altijd op een veilige manier. 
Lees voor het gebruik het etiket en de productin-
formatie. 

Compatibiliteit met verzorgende producten
 
De effectiviteit van Sterillium® Virugard wordt niet 
nadelig beïnvloed door het voorafgaande gebruik 
van speciaal geselecteerde handverzorgingspro-
ducten van BODE: 

n Hygienische handdesinfectie conform EN 1500  
 na het gebruik van Baktolan® balsem,  
 Baktolan® lotion, Baktolan® protect+pure.

Het gebruik van Sterillium® Virugard heeft geen 
relevante invloed op de houdbaarheid van de 
meest gebruikelijke materialen voor wegwerp-
handschoenen, bijvoorbeeld latex, nitril en vinyl. 

Wetenschappelijk onderzoek naar infectiepreventie: www.bode-science-center.com

Dankzij de uitvoerig bewezen effectiviteit, gedegen onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijke basis  
staan onze hygiëne- en desinfectieproducten garant voor de hoogst haalbare kwaliteit.



Vermeldingen 

n Voor de effectiviteitsgebieden A (bacteriën en  
 schimmels) en B (virussen) opgenomen in de lijst  
 van desinfectantia en desinfectieprocedures die  
 getest  en goedgekeurd zijn in overeenstemming  
 met § 18 IfSG (RKI-lijst). 
n Opgenomen in de lijst van desinfectantia die is  
 opgesteld door de Duitse associatie voor  
 toegepaste hygiëne (de voormalig DGHM-lijst). 

Chemisch-fysische gegevens

n Uiterlijk transparant, helder 
n Dichtheid (20 °C) ca. 0,79 g/cm³
n Vlampunt  0 °C (in overeenstemming  
  met DIN 51755)

Houdbaarheid

Na opening
n in een afgesloten reservoir of met een  
 voorgemonteerde pomp, doseerpomp,  
 eurodispenser 2, 3, 3000:  12 maanden
n in overige dispensers:  6 maanden 
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Sterillium® Virugard 

Bacteriën en schimmels

EN 
fase 2/stap 2

Effectiviteit volgens EN fase 2/stap 2 (prak-
tische tests)

Hygiënische handdesinfectie (EN 
1500)

30 sec.

Preoperatieve handdesinfectie (EN 
12791)

1,5 
min.

EN 
Fase 2/stap 1

Beoordeelde effectiviteit volgens EN fase 2/
stap 1
(suspensietests)

bactericide (EN (13727) 30 sec.

levurocide (EN 13624) 15 sec.

fungicide (EN 13624) 30 sec.

tuberculocide (EN 14348) 15 sec.

mycobactericide (EN 14348) 15 sec.

EN 
Fase 1

Beoordeelde effectiviteit volgens EN fase 1 (ba-
sistests/suspensietests) zonder contaminatie; 
zegt niets over de toepasbaarheid van een 
product voor specifieke doeleinden

bactericide (EN 1040) 15 sec.

levurocide (EN 1275) 30 sec.

VAH Gecertificeerde toepassing.
Aanbevelingen voor hygiënische handdesinfec-
tie door de Duitse associatie voor toegepaste 
hygiëne (VAH). Op basis van suspensietests en 
praktische tests.

bactericide/levurocide 30 sec.

Gecertificeerde toepassing. 
Aanbevelingen voor preoperatieve  
handdesinfectie door de VAH.  
Op basis van suspensietests en praktische 
tests.

bactericide/levurocide 1,5 
min.

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

MRSA/EHEC 30 sec.

Listeria/Salmonella 15 sec.

tuberculocide 30 sec.

RKI Erkende substantie voor decontaminatie 
conform §18 IfSG (Robert-Koch-instituut, RKI) 
virussen categorie B – zie onderstaande tabel 

categorie A – vegetatieve bacteriën, 
incl. mycobacteriën  
(twee keer gebruiken bij Tb)

30 sec.

Virussen  
EN 
fase 2/stap 2

Effectiviteit  volgens EN fase 2/stap 1
(suspensietests)

virucide (prEN 14476) 15 sec.

adenovirus (prEN 14476) 15 sec.

poliovirus (prEN 14476) 15 sec.

DVV Effectiviteit tegen virussen (DVV = Duitse 
vereniging  voor de bestrijding van virusziek-
ten)

virucide bij omhulde virussen  
(incl. HBV, HIV, HCV)

15 sec.

virucide 2 min.

DVV Beoordeelde effectiviteit tegen omhulde 
virussen  
(in overeenstemming met de DVV)

influenza-A-virus (vogels) 15 sec.

influenza-A-virus (mensen) 15 sec.

herpes simplex-virus type 1 en 2 15 sec.

SARS-CoV 30 sec.

EN Beoordeelde effectiviteit tegen niet omhulde 
virussen (in overeenstemming met EN)

rhinovirus (EN 14476) 30 sec.

DVV Beoordeelde effectiviteit tegen niet omhulde 
virussen (in overeenstemming met EN)

adenovirus 1 min.

polyomavirus 2 min.

poliovirus 1 min.

MNV (bij aanwezigheid van fecale 
suspensie)

15 sec.

rotavirus 15 sec.

coxsackievirus 1 min.

DVV Erkend middel voor decontaminatie in over-
eenstemming met § 18 IfSG (RKI)
Bacteriën categorie A – zie onder “bacteriën 
en schimmels”

categorie B* - omhulde en niet  
omhulde virussen

*niet voldoende effectief tegen het parvovirus 

2 min.

Bewezen effectiviteit



Verkrijgbaar in: 

flacons van 100 ml, 500 ml of 1 liter 

Nota bene: De aanbevelingen ten aanzien van onze producten zijn gebaseerd op wetenschappelijke tests en worden te goe-
der trouw gedaan. Gedetailleerdere aanbevelingen, bijvoorbeeld voor wat betreft de materiaalcompatibiliteit, zijn slechts 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. 

PAUL HARTMANN B.V.
Kerkenbos 11 - 03d 
6546 BC Nijmegen 

 (024) 711 20 00 

 (024) 377 82 84

 www.paulhartmann.nl 

 algemeen@paulhartmann.nl

Het desinfecteren van de handen bij norovirussen

Onderzoek ten behoeve van infectiepreventie. www.bode-science-center.de
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vom 31.5.2007 (15. Ausgabe) 

3 Website Robert Koch Institut, www.rki.de/.FAQ. Wie wird beim Vorkommen von  Norovirus 
sachgerecht gezielt desinfiziert? Stand: 07.10.2008  
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Het norovirus is een niet omhuld virus dat volgens een verklaring van de 
werkgroep Virucide activiteit (1) alleen met virucide desinfectantia te lijf 
mag worden gegaan. De door het Robert Koch-Institut opgestelde lijst van 
desinfectantia die voldoen aan artikel 18 van de Duitse wet betreffende de 
preventie van infectieziekten bij mensen (IfSG)(2), omvat virucide produc-
ten voor effectiviteitsgebied B.  Ten aanzien van het gebruik van virucide 
desinfectantia benadrukt het Robert Koch-Institut (RKI) het belang van een 
goede huidtolerantie bij het kiezen van een product (3). Huidirritaties staan 
een goede compliance in de weg en die is vooral in het geval van een uit-
braak van essentieel belang bij de bestrijding van infecties. 

De handdesinfectans Sterillium® Virugard op basis van ethanol is de eerste 
handdesinfectans op basis van alcohol die het RKI voor de effectiviteitsge-
bieden A en B (virucide werking) vermeldt.  De onderzoeksgegevens van 
vele jaren tonen aan dat het product uitstekend wordt verdragen door de 
huid en dat is een belangrijke voorwaarde voor een goede compliance, 
vooral bij een uitbraak. Daarnaast is de effectiviteit van Sterillium® Virugard 
tegen norovirussen in klinische ervaringsverslagen (4) en epidemiologische 
bulletins van het RKI (5) uitgebreid gedocumenteerd. 

Sterillium® virugard 

Artikelnummer Inhoud flacon Verzendeenheid 
aantal flacons

981074 100 ml 45

981271 500 ml 20

981272 1000 ml 10


