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Voorwoord De producten van de Stokosept®-serie
Niet alleen in de gezondheidssector maar ook in vele andere 
werksituaties wint handhygiëne meer en meer aan belang. 
STOKO® Professional Skin Care heeft daarom de producten voor 
handontsmetting gegroepeerd in een nieuwe lijn, de 
blauwgroene serie, onder het overkoepelende merk Stokosept®. 

De Stokosept® hygiëneserie bestaat uit drie producten, twee gels 
voor desinfectie van de handen, waarvan één  bijkomend 
bescherming onder handschoenen biedt, en een desinfecterende 
handwaslotion.

Beste lezers,

Het is weer tijd voor een speciale 
uitgave van STOKO® News. Zoals 
aangekondigd starten we in het derde 
kwartaal met de omzetting van de 
hygiëneserie, de blauwgroene 
Stokosept® serie die nu officieel het 
vierde bestanddeel is van het STOKO®-
aanbod: het 4-punten-programma is 
een feit!

Ons assortiment bestaat voortaan uit 4 
productgroepen: huidbescherming, 
handontsmetting, huidreiniging en 
huidverzorging. 

Deze uitgave geeft informatie over het 
nieuwe verpakkingsdesign van de 
STOKO® handontsmettingsproducten.

Ik wens u veel informatief leesplezier!

Paula Ramirez-Weyershausen

Stokosept® gel 

•	 Gel voor desinfectie van de handen zonder water 
•	 Getest volgens EN 1500* en EN 12791**
•	 Conform HACCP 
•	 Met panthenol en glycerine 

Geen wijziging in de samenstelling. 

Beschikbaar kwartaal 3/2013

Stokosept® protect  [STOKO PROGEL®]

•	 Huidbeschermende gel voor gebruik onder hand- 
schoenen en voor desinfectie van de handen

•	 Getest volgens EN 1500*
•	 Met panthenol, glycerine en hamamelis extract

Geen wijziging in de samenstelling!

Opgelet: 
STOKO PROGEL® wordt overgebracht van de  
huidbeschermingsserie naar de serie met producten 
voor handontsmetting. Het krijgt de nieuwe naam  
Stokosept® protect. Op de nieuwe verpakkingen 
wordt gedurende enige tijd bijkomend de oude pro-
ductnaam vermeld. De beproefde samenstelling en 
kwaliteit wijzigt niet.

Beschikbaar kwartaal 3/2013

* EN 1500 beschrijft de testmethodes en vereisten voor hygiënische 
desinfectie van de handen.
** EN 12791 beschrijft de testmethodes en vereisten voor chirurgische 
desinfectie van de handen. 
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Stokosept® wash
[STOKOSEPT® WASH] [STOKO® ANTIBACTERIAL]

STOKOSEPT® WASH en STOKO® ANTIBACTERIAL blijven beschikbaar met hun 
huidige naam en in hun huidige verpakkingen, minstens tot kwartaal 1 2014. In de 
loop van kwartaal 1 2014 worden beide producten vervangen door één nieuw pro-
duct met een nieuwe samenstelling: Stokosept® wash. 

STOKOSEPT® WASH
•	 Lotion om de handen hygiënisch te wassen, getest volgens EN 1499**
•	 Zonder alcohol
 
STOKO® ANTIBACTERIAL

•	 Antibacteriële handwaslotion, getest volgens EN 1040****
•	 Met Triclosan

 
*** EN 1499 beschrijft de testmethodes en vereisten voor het hygiënisch wassen van de handen. 
**** EN 1040 beschrijft de testmethodes en vereisten voor de bepaling van de bactericide basiswerking 
van antimicrobiële producten. 

Gebruik handhygiëneproducten veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Stokosept® - de nieuwe blauwgroene serie in één oogopslag

Nieuwe naam Inhoud  
verpakking 

Type 
verpakking

Artikel- 
nummer

Stuks/ 
karton

Kartons/
pallet

Vorige naam

Stokosept® 
protect

100 ml Flacon 30809 50 60 STOKO PROGEL®

500 ml Fles met pomp 29377 20 45  STOKO PROGEL®

1000 ml Softfles 24267 9 56 STOKO PROGEL®

Stokosept® 
gel1)

100 ml Flacon 30806 50 60 STOKOSEPT® GEL

500 ml Fles met pomp 29245 20 45 STOKOSEPT® GEL

1000 ml Softfles 29248 9 56 STOKOSEPT® GEL

Stokosept® 
wash Pas beschikbaar kwartaal 1/2014

STOKOSEPT® WASH

STOKO® ANTIBACTERIAL
1) Eveneens beschikbaar in nieuwe verpakking, met hetzelfde artikelnummer als voorheen: 
   Stokosept® gel liquid 1000-ml-softfles en 5-l-kan 

Opgelet: Alle producten in de Stokosept®-serie zijn biociden volgens de Europese verordening 528/2012 . In België zijn alle 
producten genotificeerd. In Nederland is alleen Stokosept® gel aangemeld als biocide. 

Stokosept® wash (nieuw design en nieuwe  
samenstelling): beschikbaar kwartaal 1/2014



Gebruik handhygiëneproducten veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Geherstructureerd en duidelijk vereenvoudigd

Architectuur STOKO®-merken

Lichte vervuilingen

Sterke vervuilingen

Huidreiniging

Estesol®

Solopol®

Gebruik met water

Gebruik zonder water

Handontsmetting

Stokosept®

Huidbescherming

Travabon®

Normale huid

Onderscheid volgens huidtype

Belaste huid

Gevoelige huid

Huidverzorging

Stokolan®Travabon®
Oliegebaseerde stoffen

Watergebaseerde stoffen, 
klimatologische invloeden, 
dragen van beschermende 
kledij 

Stokoderm®

Speciale vervuilingen

Kresto®

Colofon
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