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TOP 10 SLIMME ARTIKELEN  

Dispenser
Eurodispenser safety Plus geschikt voor  handalcohol (vloeibaar en 
gel) en handzeep. De wegwerppompjes zijn ook los verkrijgbaar voor 
€ 1,82 per stuk.
Dankzij de brede duwarm is de dispenser comfortabel en hygiënisch 
(met de elleboog) te bedienen. Met ingebouwde vergrendeling 
(zonder sleutel). Wandbevestiging ook mogelijk.
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Nieuw bij DHT is de Hygiënebox met artikelen die ervoor zorgen dat er makkelijk, goed en hygiënisch 
gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld een desinfecterende en verzorgende handgel met handige dispenser en 
gebruiksklare doekjes om snel kleine oppervlakten schoon te maken en te desinfecteren. 

Deze box is samengesteld in samenwerking met HARTMANN, een bekende en betrouwbare partner binnen 
de gezondheidszorg. Wij leveren niet alleen de producten maar ondersteunen u ook middels training, 
instructie en e-learning. Zo krijgt u bij de box instructiekaarten voor handen wassen en voor het gebruik van 
de Bacillol tissues zodat u de producten ook op een goede en efficiënte manier gebruikt. Met een workshop 
Handhygiëne of de HANDHYGIENE AWARENESS BOX brengt u het handen wassen extra onder de 
aandacht.

€ 14,76

Per stuk
inclusief pomp

PRIJS excl.21% btw.

Sterillium® Gel pure
Handalcohol op ethanolbasis in de vorm van liquid-gel. In 30 
seconden werkzaam tegen bacteriën, mycobacteriën, gisten, 
schimmels en virussen. Bijzonder huidvriendelijk, terugvettend en 
bevat geen kleurstoffen en parfum. 
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€ 4,36

Per 475 ml.

Sterillium® med
Handalcohol op ethanolbasis. In 30 seconden werkzaam tegen 
bacteriën, mycobacteriën, gisten, schimmels en virussen. Bijzonder 
huidvriendelijk, terugvettend en bevat geen kleurstoffen en parfum.

3
€ 4,30

Per 500 ml.

 Handzeep
Baktolin® pure. Een milde zeep voor een zachte reiniging met een 
neutrale pH-waarde voor de huid van 5,5. Deze zeep bevat geen 
geur- en kleurstoffen en is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik. 
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€ 3,12

Per 500 ml.
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Disposable schoonmaakdoek
Pluisvrije, witte non woven doek die als een “echte” doek aanvoelt. 
Verpakt in een box. Snel en gemakkelijk reinigen. U hoeft alleen maar 
water te gebruiken. Voorkomt kruisbesmetting en methodefouten en 
is snel inzetbaar bij ongelukjes (€ 0,18 per doek van 40 x 30 cm).
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€ 36,00

Per doos van
200 stuks

Bacillol® 30 tissues
Gebruiksklare doekjes voor reiniging en desinfectie! Geschikt voor 
gebruik in zorginstellingen en voedingsindustrie. Zeer 
materiaalvriendelijk, dus te gebruiken op diverse oppervlakken zoals 
werkbladen, touchscreens, medische hulpmiddelen etc. De prijs is 
per verpakking van 80 doekjes.
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€ 9,75

Per stuk

Schort 
Vala® Comfort schort van PE_film voor éénmalig gebruik. Lengte is 
140 cm. Biedt veilige en hygiënische bescherming tegen vuil en vocht. 
Individueel gevouwen voor eenvoudig gebruik. 
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€ 7,57

Per 100 stuks

Handschoen blauw (Peha-soft® nitrile fino poedervrij)
Deze blauwe hoogwaardige handschoenen zijn zeer geschikt voor 
gebruik in de zorg en voedingsindustrie. De handschoenen zijn latex- 
en poedervrij en bieden gebruikers betrouwbare bescherming, zowel 
tegen bacteriën en virussen als latex veroorzaakte allergieën. Ook 
verkrijgbaar in wit met getextureerde vingertoppen voor extra grip.
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€ 7,05

Per doos van
150 stuks

Handhygiënebox
De Handhygiëne awareness box bestaat uit de volgende materialen:
  UV Glow crème
  UV Glow poeder
  UV LED lamp
  Verdeelkwast
Zo kunt u zelf controleren hoe schoon de handen daadwerkelijk zijn 
na het wassen. Doe af en toe de test binnen de organisatie en 
iedereen blijft alert op handhygiëne!

€ 99,00
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Alle producten zijn via dht-products.nl of via info@driessenhygienetotaal.nl te bestellen.

Desinfectiespray
Bacillol® 30 desinfectie foam voor reiniging en desinfectie in één stap 
met een korte inwerktijd. Zeer materiaalvriendelijk, dus te gebruiken 
op diverse oppervlakten. De acon heeft een schuimsproeikop en is 
navulbaar.
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€ 8,45

Per acon 
750 ml.
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