
                                                        

 

 
 
Desinfecterende RTU (ready to use) doekjes zijn heden ten dage niet weg te denken 
uit de dagelijkse praktijk binnen de zorgsector. RTU wipes worden gebruikt in vele 
zorginstellingen: ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, dentale –, huisarts 
e.a. zorgpraktijken tot zelfs in de thuiszorg.  
 
schülke+ is één van de belangrijkste aanbieders van dergelijke doekjes: 
mikrozid® AF wipes worden zeer veel gebruikt voor desinfectie van oppervlakken 
die tegen alcohol bestand zijn. 
mikrozid® sensitive wipes worden zeer veel gebruikt voor desinfectie van 
oppervlakken die niet tegen alcohol bestand zijn (plexiglas, (kunst)leder, e.d.). 
Nb: deze doekjes zijn wettelijk toegestaan voor desinfectie van medische hulpmiddelen en algemene 
oppervlakken (geregistreerd als biocide). 

 
Binnen de zorg anno nu is ook moderne communicatie apparatuur niet meer weg te 
denken. Iedereen is bereikbaar via de mobiele telefoon, cliënten- en patiënten 
dossiers worden op een tablet bijgehouden waarmee deze 
apparatuur onmisbaar is geworden.  
Maar zoals de afgelopen tijd regelmatig in de media is 
aangegeven, worden deze hulpmiddelen niet of nauwelijks 
gereinigd en gedesinfecteerd en zijn daarmee een groot risico 
binnen het infectiepreventiebeleid.  
 
Speciaal voor deze hulpmiddelen zijn de mikrozid® universal 
wipes ontwikkeld. Oppervlakken van medische hulpmiddelen zoals 
schermen van mobiele telefoons, tablets en displays kunnen met deze 
geprepareerde doekjes eenvoudig en snel worden gedesinfecteerd. En 
het is niet nodig hiervoor eerst handschoenen aan te trekken.  
 
De mikrozid® universal wipes kennen een snelle effectieve werking. 
Volgens testnorm EN13727 in slechts 15 seconden bactericide en binnen 30 
seconden virucide waaronder het norovirus conform testnorm EN14476.  
 
Vanaf mei t/m september 2019 zijn de volgende introductie prijzen van toepassing: 
mikrozid® universal wipes 20x20cm, 100 doekjes/soft pack, 6 softpacks/doos 
adviesverkoopprijs € 8,75/sp  nu voor 6,25 per soft pack 1)  
mikrozid® universal wipes 25x25cm, 80 doekjes/soft pack, 6 softpacks/doos 
adviesverkoopprijs € 9,45/sp  nu voor 6,75 per soft pack 1)  
1) Bij afname per doos van 6 soft packs 
 
Bestellingen kunt u bevestigen aan salesbenelux@schuelke.com of uw eigen 
groothandel. Indien u rechtstreeks bij schülke besteld, vergeet dan niet aan te geven 
hoeveel dozen u wilt afnemen alsmede via welke groothandel afgeleverd moet 
worden. 
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Samenvattend de voordelen van mikrozid® universal wipes op rij: 
 
 Snel en effectief … 
 Universeel toepasbaar voor al uw medische hulpmiddelen … 

o met name ook geschikt voor mobiele telefoons en tablets! 
 Goede materiaal verdraagzaamheid …  

o ook voor uw handen, dus geen handschoenen nodig! 
 Kost effectief   …        en beschikbaar in 2 maten (20x20cm / 25x25cm) 
Nb: vooralsnog zijn deze doekjes alleen toegestaan voor desinfectie van medische hulpmiddelen. Aan 
een (Europese) biocide registratie wordt gewerkt. 

 
Beschikbaar vanaf medio mei 2019 voor de Nederlandse markt … 
Vragen en/of aanvullende informatie via salesbenelux@schuelke.com  
 
Gebruik desinfectiemiddelen veilig. Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de 
product informatie. Zie het veiligheidsblad voor gevaren en veiligheidsadvies. 
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