Commissie Desinfectie

Toegelaten desinfectiemiddelen in (onderzoeks)laboratoria
Deze tabel geeft een beknopt overzicht van veel gebruikte desinfectiemiddelen die zijn toegelaten door het Ctgb (College voor de Toelating van
Gewasbestrijdingsmiddelen en Biociden) in (onderzoeks)laboratoria. Klik voor alle details (wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing) op de
naam van het middel. Voor andere desinfectiemiddelen wordt verwezen naar de website van het Ctgb (http://www.ctgb.nl/).

•
•

De groene biociden zijn toegelaten in alle onderzoekslaboratoria. Toelating als desinfectiemiddel in alle onderzoekslaboratoria is van toepassing
als in het WGGA staat aangegeven dat het middel is toegestaan in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen en toegepast moet worden als
desinfectiemiddel of middel ter bestrijding van bacteriën en/of gisten en/of schimmels en/of virussen.
De grijze biociden zijn alleen toegelaten in laboratoria in ziekenhuizen en/of in overige instellingen in de (openbare) gezondheidszorg.

LET OP:

Lees voor gebruik altijd eerst het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing (WGGA) en valideer het
desinfectiemiddel voor de specifieke toepassing.

Natrium
Hypochloriet
(13732N)
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• pentakalium
bis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat)

• natriumhypochloriet

In ruimtes of op materialen, oppervlakken en
schoeisel in kassen zonder gewasopstand, en in
ruimtes bestemd voor het verblijf van mensen.

X

X

X

X

Algen

Virussen

DuPont De
Nemours
International
S.A.
(Biosecurity
BV)
Brenntag

Schimmels

Virkon S
(13676N)

Toepassingen (volgens WGGA)*

Gisten

Producent
Actieve stof
(Leverancier)

Bacteriërien
(excl. bac.
sporen)

Middel

Mycobact.

Werkzaam tegen

X

Oppervlakken (vloeren, wanden, meubilair e.d.)
in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.
X

X
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Bakta
(7161N)

Ecolab BV

• quaternaire
ammoniumverbindingen, benzylC12-16-alkyldimethyl, chloriden
• didecyldimethylammoniumchloride
• quaternaire
ammoniumverbindingen, C12-14alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethyl,
chloriden
• natriumdichloorisocyanuraat

Medicarine
(9451N)

Ecolab BV

• natriumdichloorisocyanuraat

In ruimten, bestemd voor het verblijf van
mensen.

Actisan
(8960N)

Veip

• natriumdichloorisocyanuraat

Op oppervlakken in ruimten bestemd voor het
verblijf van mensen.

Stafilex
Diversey B.V.
chloortabletten
(6706N)

• natriumdichloorisocyanuraat

Azowipe
(10354N)

Medica
Europe B.V.

• 2-propanol

Incidin Foam
(13537N)

Ecolab BV

• 2-propanol
• ethanol
• quaternaire
ammoniumverbindingen, benzylC12-16-alkyldimethyl, chloriden
• glucoprotamin

In ruimten bestemd voor het verblijf van
mensen;
in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten;
in transportmiddelen voor dieren.
Voor kleine, niet zichtbaar vervuilde harde
oppervlakken in laboratoria, clean-rooms,
ziekenhuizen en overige instellingen voor
gezondheidszorg.
Op oppervlakken in ziekenhuizen en overige
instellingen van de gezondheidszorg, met
uitzondering van keukens.

Mikrozid AF
Schulke &
Sensitive wipes Mayr
(13744N)

2

Op oppervlakken in ziekenhuizen en overige
instellingen voor gezondheidszorg, met
uitzondering van oppervlakken die in contact
kunnen komen met eet- en drinkwaren en
grondstoffen hiervoor.

In ruimten, bestemd voor het verblijf van
mensen.

Niet vermeld in WGGA
Niet vermeld in WGGA

X

X

X

X

X

Algen

Virussen

Schimmels

Toepassingen (volgens WGGA)*

Gisten

Producent
Actieve stof
(Leverancier)

Bacteriërien
(excl. bac.
sporen)

Middel

Mycobact.

Werkzaam tegen

X

X

X

Niet vermeld in WGGA

X

X

X
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Terralin Protect Schulke &
(13710N)
Mayr

Intra Multi-Des Intracare BV
(13969N)

CTM
Disinfection
Wipes
(14019N)
Microzid AF
wipes
(14020N)
Alcosept Plus
Denteck BV
(14022N)
Divosan Ethaplus
(14023N)

3

• glucoprotamin

• quaternaire
ammoniumverbindingen, benzylC12-16-alkyldimethyl, chloriden
• 2-fenoxyethanol
• amines, n-C10-16alkyltrimethyleendi-,
reactieproducten met
chloorazijnzuur
• ammoniumchloride,
• glutaaraldehyde,
• quaternaire
ammoniumverbindingen

Cemex
Trescon BV

• Ethanol

Schulke &
Mayr

• Ethanol

Denteck BV

• Ethanol

Diversey BV

• Ethanol

Op oppervlakken in ziekenhuizen en overige
instellingen van de gezondheidszorg, met
uitzondering van keukens.
Op oppervlakken in ziekenhuizen en overige
instellingen voor de gezondheidszorg, met
uitzondering van oppervlakken die in contact
kunnen komen met eet- en drinkwaren en
grondstoffen hiervoor.

Oppervlakken in ruimten bestemd voor het
verblijf van mensen, incl. zieken-huizen en
overige instellingen in de gezondheidszorg
(m.u.v. TBC-afdelingen) en ruimten bestemd
voor dieren
Harde oppervlakken en materialen in laboratoria,
cleanrooms, ziekenhuizen en overige instellingen
voor de gezondheidszorg
Harde oppervlakken (incl. apparaten en
materialen in ruimten bestemd voor het verblijf
van mensen, de gezondheidszorg
Oppervlakken in laboratoria, ziekenhuizen en
overige instellingen in de gezondheidszorg
Oppervlakken in ruimten bestemd voor het
verblijf van mensen, oppervlakken en
instrumenten in de gezondheidszorg

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Algen

X

Virussen

Ecolab BV

Schimmels

Incidin Plus
(13538N)

Toepassingen (volgens WGGA)*

Gisten

Producent
Actieve stof
(Leverancier)

Mycobact.

Middel

Bacteriërien
(excl. bac.
sporen)

Werkzaam tegen

X
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Diversey BV

• Ethanol

Cemex
Trescon BV
Cargill BV

• Ethanol
• Ethanol

Alcohol 70%
Added
v/v/ met
Pharma
isopropylalcohol
(14193N)
Alcohol
Added
ketonatus 70% Pharma
(14197N)
Ethanol 70%
Added
(14200N)
Pharma

• ethanol

Orphi Alcohol Orphi Farma
Ketonatus 70%
(14194N)
Orphi ethanol Orphi Farma
70% + 10%
IPA (14195N)

• ethanol
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• ethanol

• ethanol

• ethanol

Oppervlakken in ruimten bestemd voor het
verblijf van mensen
Op oppervlakken in ruimten bestemd voor het
verblijf van mensen, oppervlakken en
instrumenten in de gezondheidszorg
Op harde oppervlakken en materialen in
laboratoria en cleanrooms
Op harde oppervlaken in ziekenhuizen, (tand-)
artsen- en dierenartsenpraktijken en in
onderzoekslaboratoria
Op harde oppervlakken in laboratoria,
ziekenhuizen en overige instellingen in de
gezondheidszorg
Op harde oppervlakken in laboratoria,
ziekenhuizen en overige instellingen in de
gezondheidszorg
Op harde oppervlakken in laboratoria,
ziekenhuizen en overige instellingen in de
gezondheidszorg
Op harde oppervlakken in ziekenhuizen en
overige instellingen in de openbare
gezondheidszorg
Op harde oppervlakken in ziekenhuizen en
overige instellingen in de openbare
gezondheidszorg

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Algen

• Ethanol

Virussen

Veip BV

Schimmels

Acticid
(14021N)
Suma
Alcoholdoekjes
(14025N)
Spray Away
(14026N)
Alcohol fortior
96% (14064N)

Toepassingen (volgens WGGA)*

Gisten

Producent
Actieve stof
(Leverancier)

Bacteriërien
(excl. bac.
sporen)

Middel

Mycobact.

Werkzaam tegen

X

Status Desinfectiemiddelen september 2013

Commissie Desinfectie

Ultrasan Ultra
Rapid Wipes
(14175N)

• waterstofperoxide

Aseptix BV

• ethanol

• Ethanol
• waterstofperoxide
• perazijnzuur
• waterstofperoxide
• perazijnzuur

• waterstofperoxide

Op harde oppervlakken in ziekenhuizen en
overige instellingen in de openbare
gezondheidszorg
Op harde oppervlakken in ziekenhuizen en
overige instellingen in de openbare
gezondheidszorg
Op harde oppervlakken in ziekenhuizen, (tand)artsen- en dierenartsenpraktijken
Op harde oppervlakken in ruimten bestemd voor
het verblijf van mensen in de openbare
gezondheidszorg en in industriële instellingen
Op harde oppervlakken in ruimten bestemd voor
het verblijf van mensen in de openbare
gezondheidszorg en in industriële instellingen

Op harde oppervlakken in laboratoria en ruimten
bestemd voor humane gezondheidszorg en
dierenartsenpraktijken
Op harde oppervlakken in laboratoria en ruimten
bestemd voor humane gezondheidszorg en
dierenartsenpraktijken

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gisten

Virussen

• ethanol

Schimmels

Orphi ethanol Orphi Farma
70% + 5%
methanol
(14202N)
Orphi ethanol Orphi Farma
80% + 5% IPA
(14203N)
DES-O
Cargill BV
(14057N)
Spor-Klenz
Steris
Ready to Use
(14077N)
Spor-Klenz
Steris
Ready to Use
ETO Process
Packaged Cold
Sterilant
(14119N)
Ultrasan Ultra Aseptix BV
Rapid (14176N)

Toepassingen (volgens WGGA)*

Mycobact.

Producent
Actieve stof
(Leverancier)

Bacteriërien
(excl. bac.
sporen)

Middel

Algen

Werkzaam tegen

* Alleen de toepassingen (volgens het WGGA) die betrekking hebben op het gebruik in onderzoekslaboratoria en ziekenhuizen zijn toegevoegd.
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