Technical Bulletin
HANDHYGIENE ESSENTIEEL BIJ VOORKOMEN GRIEP
Handzeep of -gel met hygiënische werking helpt besmetting voorkomen
Volgnummer: 2009/06
LABAZ BAKTA SOAP
Labaz Bakta Soap is een ongeparfumeerde en
huidvriendelijke handzeep, die speciaal is
ontwikkeld voor veelvuldig handen wassen.
De Labaz Bakta Soap heeft een extra antibacteriële
werking door toevoeging van een specifiek
conserveringsmiddel. Labaz Bakta Soap is uitvoerig
getest op antibacteriële werking door een onafhankelijk laboratorium (ISP, rapport: SV041.056). De
testen zijn uitgevoerd door toevoeging van
verschillende micro-organismen aan Labaz Bakta
Soap;

Denken dat het vanzelf over
waait heeft niet langer zin.
Ook de Nederlandse overheid
heeft nu een officiële
informatie folder uitgestuurd
naar het bedrijfsleven met
betrekking tot de
grieppandemie
(wereldgriep). Veel
bedrijven hebben inmiddels duidelijk merkbare
maatregelen getroffen. De vraag is, hoe ver bent u?

Uit de verstrekte informatie blijkt dat zorg voor (hand)hygiëne
uiterst belangrijk is. Zie onder andere de uit de folder
geciteerde informatie hieronder:

Bacteriën
Pseudomonas aeruginosa
Staphyloccocus aureus
Escherichia coli
Proteus mirabilis

Maatregelen om besmetting te voorkomen

Tabel 1: Resultaten van de telling na verschillende tijden

• Voorkom contact met mensen die griep hebben.
Moet u in de directe omgeving van een grieppatiënt zijn? Doe
dat dan zo kort mogelijk en was na het bezoek uw handen.
• Was vaak uw handen met water en zeep.
Het virus kan op uw handen komen als u een voorwerp
aanraakt of iemand een hand geeft. Was daarom regelmatig
uw handen. Droog uw handen met een papieren handdoekje of
een keukenrol. Gooi het papier daarna meteen in de
vuilnisbak.
• Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
Het virus kan op uw handen komen als u een voorwerp
aanraakt of iemand een hand geeft. Via uw handen kan het
virus in uw ogen, neus of mond komen.
• Gebruik zakdoekjes tijdens het hoesten of niezen.
Gebruik een zakdoekje of een ander papiertje om in te hoesten
of te niezen. Gooi het papiertje daarna meteen in de vuilnisbak.

Vecom adviseert het gebruik van een handzeep die
verspreiding van bacteriën remt of voorkomt. Er is dan keuze
uit verschillende producten; een milde handzeep met een
biocide als toevoeging of een alcohol (gel). Het voordeel van
deze laatste is dat dit product ook zonder water (bijvoorbeeld
op de werkplek) gebruikt kan worden.
Vecom produceert en levert van beide soorten producten een
variant onder de naam Labaz. De milde handzeep als Labaz
Bakta Soap en de alcohol gel als Labaz Medic Gel.

Schimmels
Aspergillus niger
Penicillium expansum
Trichoderma viride
Candida albicans
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microbiologische beschrijving van de groei
dichte groei, geënte oppervlakte is dichtgegroeid
dichte groei, er zijn alleenstaande kolonievormende eenheden zichtbaar
te veel om te tellen, maar kolonievormende eenheden zijn te ontdekken
te veel om te tellen, kolonievormende eenheden liggen geïsoleerd
een aantal geïsoleerde kolonievormende eenheden zijn steriel, geen
micro-organismen te ontdekken
Geen micro-organismen te ontdekken

Uit de testen blijkt dat door toevoeging van het conserveringsmiddel er na 4 uur een zichtbare vermindering van de
toegevoegde micro-organismen ontstaat.
Labaz Bakta Soap is hierdoor bijzonder geschikt voor gebruik in
omgevingen waar handhygiëne en het tegengaan van de
verspreiding van bacteriën uiterst belangrijk is.

LABAZ MEDIC GEL
Labaz Medic Gel kan overal toegepast worden
waar, via direct menselijk of contact via
oppervlakken
die
doorlopend
door
verschillende mensen aangeraakt worden,
hygiëne nodig is maar waar geen water
voorhanden is. Het product is gemaakt op
basis van 75% alcohol en handverzorgende
ingrediënten. Het droogt de huid dus niet uit.
Van alcohol is de ontsmettende, en dus
hygiënische, werking bekend.

LABAZ ALCOHOL 80%
Voor oppervlakken die veelvuldig in contact
komen met mensenhanden (balies, deuren
en deurknoppen, koffieautomaten e.d.) heeft
Vecom de Labaz Alcohol 80%. Dit product
kan door verneveling op het oppervlak
aangebracht worden en / of via een
wegwerpdoek. Toetsenborden kunnen met
een goed ingenevelde doek afgenomen
worden. Het nemen van al deze maatregelen
lijkt wellicht wat veel van het goede maar
bedenk u eens wat de kosten zijn als de
besmetting in uw bedrijf van “hand tot hand”
gaat.
Neem voor verdere vragen of eventuele
bestellingen contact op met Vecom
Oldenzaal: 0541 530300.

Product

Verpak.

Artikelnummer

Prijs/L*

Labaz Bakta Soap

6 x 1L

001.05/09 – 6L

€ 7,03

Labaz Bakta Soap

4 x 5L

001.05/09 – 20L

€ 5,70

Labaz Medic Gel

6 x 1L

001.05/10 – 6L

€ 7,85

Labaz Medic Gel

4 x 5L

001.05/10 – 20L

€ 6,63

Labaz 80% alcohol

6 x 0,5L

001.02/14 – 3L

€ 4,73

Labaz 80% alcohol

4 x 5L

001.02/14 – 20L

€ 4,01

Handpomp 1L fles

Stuk

€ 1,95

Verstuiver 0,5L fles

Stuk

€ 1,00

*) Genoemde prijzen zijn geldig voor 2009 en excl. BTW. Op al onze
aanbiedingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Vecom BV van
toepassing. Deze kunt u opvragen via onderstaande contact informatie.
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