
HAND- EN  
OPPERVLAKTE-
ONTSMETTING
Geen enkele besmetting is aanvaardbaar!
Wij kunnen jullie helpen met een 
totaaloplossing.
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De CoVid-pandemie plaatste ons 
voor een ongeziene uitdaging 

COVID-19 greep snel om zich 
heen en trof de Belgische 
woonzorgcentra hard. Infecties 
vermijden was voordien ook al heel 
belangrijk, maar het nieuwe virus 
en zijn snelle verspreiding brachten 
de zwaktes in ons dagelijks beleid 
duidelijk naar voor:

• infectiebestrijding werd niet overal 
even prioritair aangepakt;

• het was voor de sector, maar 
ook voor de overheid onduidelijk 
welke maatregelen moesten 
worden genomen, en met welke 
prioriteit ze moesten worden 
aangepakt;

• er ontstond een acuut tekort aan 
kwalitatieve en doeltreffende 
producten voor handhygiëne, 
maar ook voor ontsmetting van de 
omgeving en bescherming van het 
personeel;

• er kwam een grote kloof aan het 
licht tussen de verouderde theorie 
en de dagelijkse praktijk in het 
domein van infectiebestrijding;

• de klassieke preventiemaatregelen 
bleken ontoereikend om een 
CoVid-pandemie aan te pakken.

De vroegere richtlijnen, methodes 
en dagelijkse praktijken bleken 
niet voldoende om een ernstige 
pandemie in de chronische 
zorgsector in te dijken.

Als leverancier kan Dialex 
Biomedica het verschil maken om 
infecties effectief te bestrijden 

Dialex Biomedica is Belgisch 
invoerder en hoofdverdeler en 
bovendien ook marktleider in 
producten voor handhygiëne (DAX) 
en ontsmetting van de omgeving 
(Clinell) in Belgische ziekenhuizen. 
Ons bedrijf heeft begrepen dat 
infecties slechts effectief vermeden 
kunnen worden door het uitwerken 
en toepassen van totaaloplossingen, 
waarbij kwaliteitsproducten 
gebruikt worden met professionele 
methodes voor zowel handhygiëne, 
ontsmetten van o.a. ‘high touch’- 
oppervlakken, en persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

Dialex Biomedica is ervan overtuigd 
op dezelfde doeltreffende wijze ook 
de chronische zorgsector te kunnen 
ondersteunen. Onze kernpunten 
voor succes zijn:

• Gegarandeerde levering van 
voldoende hoeveelheden van 
onze kwaliteitsproducten, zelfs in 
tijden van pandemie;

• Exclusieve levering van 
gegarandeerd werkzame 
producten, met certificaten 
voor Belgische, Europese en 
internationale normering, zelfs 
naar de meest recente normen 
inzake CoVid-19 bestrijding;

• Aanrijken van eenvoudige 
en haalbare methodes voor 
handhygiëne, reinigen en 
ontsmetten van oppervlakken 
en niet-invasieve medische 
hulpmiddelen, die voor iedereen 
begrijpelijk, toepasselijk en 
vlot uitvoerbaar zijn, ook in de 
specifieke situaties van de 
chronische zorg;

• Ondersteuning van de 
zorgverstrekkers door specifieke 
opleidingen, informatie en 
documentatie, en begrijpelijke 
en doeltreffende motivatie 
campagnes, wat leidt naar 
effectieve compliance van alle 
medewerkers.

Dialex Biomedica levert niet 
alleen de beste producten, maar 
werkt met u een totaaloplossing 
voor infectiebestrijding uit, die 
daadwerkelijk het aantal infecties 
doet verminderen.

Waarom investeert Dialex Biomedica 
in infectiepreventie in woonzorgcentra?



Een goed infectiebeleid begint met de juiste keuze  
van producten en ondersteuning

HANDONTSMETTING

DAX Alcogel / Clinical 

Voldoet aan de strengste normeringen

• Breed spectrum

• Bewezen werking tegen CoVid-19

• Korte contacttijden

• Geen geurstoffen/kleurstoffen

• Voldoende vochtinbrengende bestanddelen

• Voelt niet kleverig of plakkering aan

• Marktleider in de Vlaamse ziekenhuizen

• Voldoende voorraad

OPPERVLAKTEONTSMETTING

Clinell Universal Wipes 200 
Clinell Universal Spray
Voldoet aan de strengste normeringen 

• Marktleider in de ziekenhuizen

• Reinigen én ontsmetten van oppervlakken

• Breed spectrum

• Werkzaam vanaf 10 seconden

• Bewezen actief tegen CoVid-19 in 30 seconden

• CE (medische hulpmiddelen) als biocide PT2 
(algemene oppervlakken) goedgekeurd

• Zonder alcohol of chloorderivaten

• Dermatologisch getest, huidvriendelijk

• Goede materiaalcompatibiliteit



Dialex Biomedica NV
Caetsbeekstraat 1
3740 Bilzen
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Tel.: +32 (0) 89 41 71 40
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DIALEX BIOMEDICA 
INFECTIEPREVENTIE EN 
ONDERSTEUNING

De CoVid-pandemie biedt een unieke 
opportuniteit om infectiepreventie in je 
instelling in de kijker te plaatsen en je 
organisatie en medewerkers beter te leren 
omgaan met infecties.

Voor coaching en teaching in uw 
instelling: contacteer Dialex Biomedica.

MEER WETEN?

Neem contact op via uw gebruikelijk 
aankooppunt of contacteer ons via  
wzc@dialexbiomedica.be
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Ze zijn zo lief mijnheer?

Kleine beestjes 
maken mensen ziek;

voorkom dat door een
goede handhygiëne.
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Infectiepreventie 
binnen handbereik?

oh jawel
met

ALCOGEL


