
Baktolin® sensitive   
Waslotion voor een milde reiniging  
van de handen  

Wetenschappelijk onderzoek 
naar infectiepreventie

Milde handreiniging



Producteigenschappen

n	bisabolol geeft verlichting bij huidirritaties en  
 ontstekingen 
n	ureum hydrateert de huid voelbaar en houdt  
 haar soepel 
n	huidneutrale pH-waarde
n	bevat geen alkali of zeep, bevat geen  
 pigmenten of kleurstoffen
n	subtiele geur 

Kenmerken

Baktolin® sensitive is geschikt voor een milde 
reiniging en bevat speciale hydraterende en ver-
zorgende bestanddelen. 

Bisabolol, het actieve bestanddeel van kamille, 
en hamamelis, een extract van de Toverhazelaar, 
hebben een kalmerende en ontstekingsremmende 
werking. 

Ureum is als natuurlijke hydraterende factor ook 
een bestanddeel van de huid – het heeft een 
genezende werking bij wonden en hydrateert het 
stratum corneum. Baktolin® sensitive bevat geen 
geurstoffen, één van de belangrijkste veroorza-
kers van allergieën.  

Samenstelling

Water, natriumlaurethsulfaat, decylglucoside, 
PEG-7 glycerylcocoaat, cocamidopropylbetaïne, 
propyleenglycol, glycoldistearaat, PEG-120 methy-
lglucosedioleaat, laureth-4, 5-bromo-5-nitro-1,3-
dioxaan, glycerine, natriumchloride, natriumci-
traat, natriummethylparabeen, gehydrolyseerde 
zoete-amandelproteïne, ureum, tetranatrium 
EDTA, gedenaturaliseerde alcohol, hamamelis 
Virginiana, parfum (geurstof), bisabolol. 

Toepassingsgebieden

Het is bekend dat het veelvuldig wassen van de 
handen de natuurlijke beschermende zuurmantel 
aantast. Was daarom de handen alleen als ze 
zichtbaar vuil zijn. Het wassen van de handen is 
bijvoorbeeld zinvol als ze besmeurd zijn met bloed 
of andere lichamelijke afscheidingen, als er sprake 
is van contaminatie met spoorvormende bacteriën 
of na gebruik van het toilet. 

Toepassing

Als de handen gewassen moeten worden, garan-
deren onze milde producten dankzij hun voeden-
de bestanddelen een huidvriendelijke reiniging en 
bescherming. 

Dankzij de hoogwaardige verzorgende bestand-
delen is Baktolin® sensitive het aangewezen 
product voor een geïrriteerde, gevoelige huid. 

Geschikt voor personeel en patiënten: 
n	op alle ziekenhuisafdelingen en andere  
 instellingen voor primaire zorg
n	in verpleeg- en verzorginghuizen en in de  
 thuiszorg
n	in de industrie, laboratoria en kantinekeukens 

Gebruiksaanwijzing

Voor het wassen van de handen ongeveer 2 ml 
Baktolin® sensitive uit een flacon of een dispenser 
aanbrengen, met water opschuimen, afspoelen 
en de handen zorgvuldig afdrogen. 

Voor de lichaamsverzorging Baktolin® sensitive op 
een spons of een washandje aanbrengen. Voor 
een bad de gewenste hoeveelheid in de badkuip 
gieten en dan water toevoegen.  

Onder de douche zijn kleine hoeveelheden vol-
doende, want Baktolin® sensitive is zuiniger in het 
verbruik dan conventionele waslotions. Bij een 
gevoelige hoofdhuid kan Baktolin® sensitive ook 
worden gebruikt om de haren te wassen.  
Houdbaarheid 

n	Na opening  12 maanden

Verkrijgbaar in: 

flacons van 100 ml, flacons van 500 ml,  
flacons van 1000 ml, jerrycans van 5 liter 

Nota bene: De aanbevelingen ten aanzien van 
onze producten zijn gebaseerd op wetenschap-
pelijke tests en worden te goeder trouw gedaan. 
Gedetailleerdere aanbevelingen, bijvoorbeeld voor 
wat betreft de materiaalcompatibiliteit, zijn alleen 
in specifieke gevallen mogelijk. Onze aanbevelin-
gen zijn geheel vrijblijvend en zonder garantie. Zij 
sluiten door het bedrijf zelf uitgevoerde tests met 
betrekking tot de beoogde doeleinden en pro-
cessen niet uit. Wij zijn in dit opzicht dan ook op 
geen enkele wijze aansprakelijk. Dit komt overeen 
met onze algemene verkoop- en leveringsvoor-
waarden. 

Product properties

 Bisabolol alleviates skin irritations and 
inflammations 

 Urea noticeably moisturises the skin 
and keeps it pliable 

 skin-neutral pH-value 
 Alkali- and soap-free, without pigments 

and colourants 
 discreet fragrance 

Characteristics 

Baktolin® sensitive is suitable for the 
gentle cleansing, and contains particularly 
moisturising and replenishing substances.

Bisabolol as active substance of 
chamomile, and Hamamelis as herbal 
extract of which hazel have a soothing and 
anti-inflammatory effect. 

For being a natural moisturising factor 
(NMF), Urea is also available in the skin – 
it possesses a wound-healing effect and 
moisturises the stratum corneum.  
Baktolin® sensitive is free of fragrance 
substances, which rank among the most 
frequent elicitors of allergies.  

Composition  

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Decyl 
Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Cocamidopropyl Betaine, Propylene 
Glycol, Glycol Distearate, PEG-120 
Methyl Glucose Dioleate, Laureth-4, 5-
Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane, Glycerin, 
Sodium Chloride, Sodium Citrate, Sodium 
Methylparaben, Hydrolyzed Sweet 
Almond Protein, Urea, Tetrasodium 
EDTA, Alcohol denat., Hamamelis 
Virginiana, Parfum (Fragrance), 
Bisabolol. 

Areas of application

Handwashing is effective,  
hand disinfection is superior
It is well known that frequent 
handwashing destroys the skinʼs natural 
protective acid mantle. Hence, hands are 
only to be washed when they are visibly 
soiled. Examples of situations requiring 
handwashing include soiling with blood 
and other body fluids, contamination with 
spore-forming bacteria, and after using 
the toilet.  

Application
If hands need to be washed, our mild 
products ensure skin-friendly cleansing 
and protect the skin thanks to their 
nourishing substances.  

Thanks to its high-quality replenishing 
substances, Baktolin® sensitive is 
especially recommended for stressed and 
sensitive skin.  

For patients and staff in: 

 all hospital areas and in primary health 
care 

 nursing homes, care facilities and home 
care 

 industry, laboratories and canteen 
kitchens. 

Directions for use 

For handwashing, take approx. 2 ml of 
Baktolin® sensitive from the bottle or 
dispenser, foam up with water, rinse and 
dry hands thoroughly. 

For the body wash, apply Baktolin®

sensitive to a damp sponge or wash 
cloth. For full baths, pour desired quantity 
into tub before adding water. When used 
for showering, only dispense little 
quantities, as Baktolin® sensitive is more 
efficient than usual wash lotions. 
Baktolin® sensitive is also suitable for hair 
washing, especially in case of a sensitive 
scalp. 

Stability  

 after opening: 12 months

Presentation  

100 ml bottle, 500 ml bottle, 1000 ml 
bottle, 5 litre canister 

Note: The recommendations regarding our preparations are 
based on scientific tests and are given in good faith. More 
detailed recommendations, e.g. regarding material 
compatibility, are only possible in particular cases. Our 
recommendations are without obligation and do not constitute 
a warranty. They do not preclude a companyʼs own testing for 
the intended purposes and processes. In this respect we 
cannot accept any liability. This complies with our general 
conditions of sale and supply. 
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PAUL HARTMANN AG 
89522 Heidenheim 
Germany

For more product information visit 
www.bode-chemie.com

Supported by comprehensive proofs of efficacy and scientific-based research and development,  
our hygiene and disinfection products ensure best possible quality. 
Research for infection protection. www.bode-science-center.com 

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

 (024) 711 20 00 

 (024) 377 82 84

 www.paulhartmann.nl 

 algemeen@paulhartmann.nl

Artikelnummer Inhoud flacon Verzendeenheid 
aantal flacons

Baktolan® sensitive 

981 333 350 ml 20

981 334 1000 ml 10

981 335 5000 ml 1


