Dettol
Eigenschappen
Het actieve bestanddeel van Dettol, chloroxylenol, heeft een bactericide werking
tegen de grampositieve en sommige gramnegatieve ziektekiemen. Dettol werkt
ook doeltreffend tegen organismen die verantwoordelijk zijn voor
schimmelaandoeningen. Dettol is een krachtig en niet-irriterend ontsmettingsmiddel.
De activiteit van de Dettol-oplossing wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid van
zepen en detergenten, noch chloor door hard water of de zuurtegraad. Dettol ontgeurt
en verspreidt een lichte en aangename dennengeur. Dettol lost gemakkelijk op in
water (fijne emulsie) of in alcohol (doorschijnende oplossing) naargelang de
toepassing.
Gebruiksaanwijzing: 3 % = 30ml / liter, 5 % = 50 ml / liter
Specifieke ontsmetting
5%
- wonden, sneden, beten, zweertjes.
5 % (alc.)
- peroperatief.
3%
- uitwendige ontsmetting bij gynaecologie.
5 % (alc.)
- snelle ontsmetting van instrumenten.
- schoonmaak en ontsmetting van oppervlakten en ziekenhuismateriaal. 5%
Lichaamshygiëne
- ontsmetting van de handen.
- mee-eters en puistjes.
- voetverzorging.
Huishoudelijke hygiëne
- ontsmetting van vloeren, Wc’s, sanitair, dierenbakjes,...
- ontsmetting van het linnen,
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De verdunde Dettoloplossing mag gedurende 1 maand bewaard worden voor zover ze
bereid werd volgens de strikte hygiëneregels (geen kurken stoppen gebruiken, proper
en liefst steriel recipiënt) en bewaard in een hermetisch afgesloten recipiënt.
Contra-indicaties
Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor fenolen.

Voorzorgsmaatregelen
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Niet gebruiken onder hermetische pleisters of vochtige kompressen. Niet in aanraking
brengen met de ogen, de oren, het slijmvlies of acrylmaterialen. Niet te frequent
gebruiken op grote oppervlakten, op verbrande huid of op de huid van kinderen jonger
dan 9 maanden. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Neveneffecten
Dettol wordt in het algemeen goed verdragen, zonder een voorbijgaand gevoel
van huidirritatie uit te sluiten. Bij de toevallige inname van een kleine hoeveelheid
Dettol wordt aangeraden melk te drinken. Bij inname van een grote hoeveelheid
Dettol is een dringende hospitalisatie noodzakelijk.

