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mikrozid® AF liquid

     KÉZMOSÁSHOZ

     ZUHANYZÁSHOZ

     FÜRDŐKHÖZ

     BETEG MOSDATÁSÁHOZ

     KÉZMOSÁSHOZ

     FÜRDŐKHÖZ

     TESTLEMOSÁSHOZ

     ZUHANYZÁSHOZ
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KÉZHIGIÉNIA          TISZTÍTÁSKÉZHIGIÉNIA          TISZTÍTÁS

Amit nyújt
 Megőrzi és stabilizálja a bőr savvédő rétegét. 

 Bőrkímélő, hatásosan tisztít.

 Bőrsemleges pH érték. 

 Szappan- és alkáligumimentes.

 Nem irritálja a bőrt és a nyálkahártyát.

 Friss illatú.

Alkalmazási terület
•  Műtéti beavatkozások előtt bőrkímélő lemosáshoz és 

fürdetéshez.
• Kéztisztításhoz, műtéti bemosakodás előtt.
• Higiénés kézfertőtlenítés előtt. 
• Zuhanyzáshoz ideálisan alkalmazható.

Rendelési információ:
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám
500 ml flakon 20 x 500 ml 112006

S&M Wash lotion 1 liter 10 db / karton 112002

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Termék Cikkszám
SM2 fali adagoló 668500

adagoló pumpa (500 ml és 1 l-es flakonhoz) 180303

Amit nyújt
 szappanmentes testlemosó, bőrkímélő tenzidekkel

 gyengéd a bőrhöz 

 kíméletes tisztítás 

 kellemes illat 

 dermatológiailag tesztelt 

 allantoin tartalmú

Felhasználási terület
•  tápláló kéz- és testlemosásra
•  folyékony szappanként sebészi bemosakodás és higiénés 

kézfertőtlenítés előtt
• betegek műtét előtti kíméletes és gyengéd testlemosására

Termék profil
•  szappanmentes, bőrbarát tisztító összetevő (Syndet)
•  allantoin tartalmú, amelynek nyugtató és hidratáló hatása  

van a bőrre, és elősegíti a sejt megújulását

Rendelési információ:
Termék Csom. egységek Cikkszám
esemtan wash lotion  
500 ml flakon

20 db / karton 116625

esemtan wash lotion  
1 l flakon

10 db / karton 116602

esemtan wash lotion  
5 l kanna

1 db / kanna 116604

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Termék Cikkszám
Adagoló pumpa 500 ml / 1 l-es flakonhoz  
(3 ml / 1 lenyomás)

180303

Kannakulcs 5 + 10 l-es kannához 135810

SM2 Univerzális adagoló (kb. 1-3 ml adagolás) 668500

esemtan®  
wash lotion 
bőrbarát testlemosó, válogatott ápoló 
összetevőkkel

S&M® wash lotion 
bőrkímélő tenzidek kombinációján alapuló, ápoló 
komponenseket is tartalmazó, szappanmentes
készítmény



mikrozid® AF liquidmikrozid® AF liquid

     KÉZMOSÁSHOZ

     TESTLEMOSÁSHOZ

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 

•  noro-,rota-, vacciniavírus (pl: HPV, HCV, 

HIV) ellen 30 mp

• poliovírus ellen 1 perc

• baktericid (mikobaktericid , MRSA) 
• fungicid
• szelektív virucid hatás

desderman® pure gel
• baktericid (mikobaktericid, MRSA) 
• fungicid
• virucid

desderman® pure

KÉZHIGIÉNIA          9

KÉZHIGIÉNIA          FERTŐTLENÍTÉS
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KÉZHIGIÉNIA          TISZTÍTÁS

sensiva® wash lotion 
bőrbarát, parfüm- és színezékmentes testlemosó

Amit nyújt
  szappanmentes testlemosó, bőrbarát, felületaktív 

összetevőkkel

 bőrkímélő 

 gyengéden tisztít

 színezék-, parfüm- és lanolinmentes 

 bőrgyógyászatilag tesztelt

 allantoin tartalmú

Termék profil
•  szappanmentes, bőrbarát tisztító összetevő (Syndet)
•  allantoin tartalmú, amelynek nyugtató és hidratáló hatása  

van a bőrre és elősegíti a sejt megújulását
• lanolinmentes

Amit nyújt
  Európai szabványok szerint tesztelt; 

  Norovírus elleni behatási ideje: 15 másodperc (EN 14476);

  Rendkívül kíméletes a bőrrel a visszazsírozó adalékanyagnak 
köszönhetően;

  Hipoallergén, mivel színezék és illatanyag mentes;

Alkalmazási terület
•  Higiénés kézfertőtlenítés: tiszta száraz kézre (EN 1500)  

3 ml - 30 mp
•  Sebészi kézfertőtlenítés: tiszta száraz kézre és alkarra  

(EN 12791) min. 5 ml - 2x90 mp

Alkalmazás módja
•  A desderman® pure / desderman* pure gél hígítás nélkül 

alkalmazandó. 
•  Mind higiénés, mind a sebészi kézfertőtlenítés esetén az 

oldatot úgy kell adagolni, hogy a fertőtlenítendő felület  
(kéz és alkar) a behatási idő végéig nedves maradjon.

Rendelési információ:
Termék Csom. egységek Cikkszám
sensiva wash lotion  
500 ml flakon

20 db / karton 114006

sensiva wash lotion  
1 l flakon

10 db / karton 114002

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Termék Cikkszám
Adagoló pumpa 500 ml / 1 l-es falkonhoz  
(3 ml / 1 lenyomás)

180303

Kannakulcs 5 + 10 l-es kannához 135810

SM2 Univerzális faliadagoló (kb. 1-3 ml adagolás) 668500

Rendelési információ:

desderman® pure

Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám
100 ml 30 x 100 ml 116821

500 ml 20 x 500 ml 116807

1 l 10 x 1 l 116808

5 l kanna 1 x 5 l 116810

desderman® pure gel

Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám
100 ml 30 x 100 ml 126908

500 ml 20 x 500 ml 126902

1 l 10 x 1 l 126903

Kiegészítők / tartozékok
Termék Cikkszám
SM2 Univerzális faliadagoló 668500

Adagoló pumpa 180303

desderman® pure
desderman® pure gel
színezék- és illatanyag mentes higiénés és 
sebészeti alkoholos kézfertőtlenítő

ALLANTOINNAL



mikrozid® AF liquid

• baktericid (MRSA) 
• fungicid 
• tuberkulocid
• szelektív virucid (burkos vírusokra)

Figyelem: a higiénés kézmosásra szolgáló  
termékek nem helyettesítik a kézfertőtlenítésre 
használt alkohol alapú termékeket!

30-60 sec

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 
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KÉZHIGIÉNIA          FERTŐTLENÍTÉSKÉZHIGIÉNIA          FERTŐTLENÍTÉS

desmanol® pure
használatra kész, alkoholos kézfertőtlenítő 
higiénés és sebészi kézfertőtlenítésre

primasept® wash
antimikrobiális kézmosószer higiénés 
kézmosáshoz burkos vírusok elleni virucid 
hatással

Amit nyújt
  Széles antimikrobiális hatásspektrum (beleértve a vírusokat is);

  Kíméli és védi a bőrt innovatív összetételének köszönhetően 
(dexpantenol és etilhexil- glicerin);

  Színezék és illatanyagmentes; 

  Dermatológiailag tesztelt.

Alkalmazási terület
• Higiénés kézfertőtlenítés; (EN 1500) 3 ml – 30 mp
• Sebészi kézfertőtlenítés (2 x 90 mp)

Alkalmazás módja
•  A desmanol® pure hígítás nélkül alkalmazandó. Mind higiénés, 

mind a sebészi kézfertőtlenítés esetén az oldatot úgy kell 
adagolni, hogy a fertőtlenítendő felület (kéz és alkar) a 
behatási idő alatt nedves maradjon.

•  Szelektív virucid hatás, mivel az Adenovírussal szemben 2 perc 
a behatási idő.

Amit nyújt
  hatásos baktériumok (köztük szalmonella és lisztéria) ellen,

   élesztőgombák és burkos vírusok (köztük HBV, HIV, HCV, 
Vaccinia) ellen

  gyengéd szappanmentes tisztítószer 4 % klórhexidin 
tartalommal

  kiváló tisztító erő

  bőrtápláló és hidratáló összetevőket tartalmaz

 színező- és illatanyagmentes

  dermatológiailag tesztelt

Alkalmazási terület
• higiénés kézmosásra
•  élelmiszerfeldolgozó ipari, ipari- és kórházi konyhai, ipari 

üzemi, kórházi és ápolási otthoni használatra

Termék profil
• szappanmentes, bőrbarát tisztítószer
•  a hozzáadott allantoin bőrtápláló hatással bír, hidratál és 

támogatja a sejtek megújulását 
•  panthenolt tartalmaz, ami stimulálja a bőrregenerációt és 

enyhíti a bőr irritációját.

Rendelési információ:
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám

100 ml 30 x 100 ml 125210

500 ml 20 x 500 ml 125216

1 l 10 x 1 l 125217

5 l kanna 1 x 5 l 125215

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Termék Cikkszám
SM2 Univerzális faliadagoló 668500

Adagoló pumpa 500 és 1000 ml-es flakonhoz 180303

Rendelési információ:
Termék Csom. egységek Cikkszám
primasept wash  
500 ml flakon

20 db / karton 70002402

primasept wash  
1 l flakon

10 db / karton 70002404

primasept wash  
5 l kanna

1 db / kanna kérésre

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Termék Cikkszám
SM2 Univerzális faliadagoló 668500

Adagoló pumpa 500 és 1000 ml-es flakonhoz 180303

Használati utasítás
•  higiénés kézmosás (EN1499): adagoljon 5 ml primasept® 

wash-t a benedvesített kézre és habot képezve dörzsölje 30 
másodpercig. Ezután alaposan öblítse le a kezét és törölje 
szárazra.

•  szelektív virucid hatás eléréséhez (virucid hatás burkos vírusok 
ellen EN 14476 szerint) a kézmosás 60 másodperc.



mikrozid® AF liquid

1. Kis felületekre
2. Nagy felületekre
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KÉZHIGIÉNIA          ÁPOLÁS

esemtan® skin lotion
színezékmentes  testápoló, normál bőrre

FELÜLET-
FERTŐTLENÍTÉS

Amit nyújt
  tápláló és hidratáló 

  gyorsan felszívódó 

  könnyen eloszlatható

  tökéletesen kompatibilis a desderman® pure és a desmanol® 
pure- ral 

  színezetlen és kellemes illatú 

  dermatológiailag tesztelt

Termék profil
• Olaj-víz emulzió
•  Jojoba olajat tartalmaz, amely segít megőrizni a bőr 

természetes savas védőrétegét (hidrolipid), kiegyensúlyozott 
zsír- és nedvességtartalma révén nem marad utána 
kellemetlen zsíros érzet. 

•  Tartalmaz méhviaszt, mely bőrvédő és hidratáló 
tulajdonságokkal rendelkezik.

Rendelési információ:
Termék Csom. egységek Cikkszám
esemtan® skin lotion  
150 ml flakon

30 db / karton 70000897

esemtan® skin lotion  
500 ml flakon

20 db / karton 70000898

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Termék Cikkszám
Adagoló pumpa 500 és 1000 ml-es flakonhoz 
(kb. 1-3 ml adagolás)

180303

Adagoló pumpa 5 és 10 l-es kannához  
(20 ml adagolás)

668600

SM2 Univerzális faliadagoló 668500



• baktericid (MRSA, TBC) 
• fungicid
• szelektív virucid 
• behatási idő 5 perc

• baktericid (MRSA, TBC) 
• fungicid
• szelektív virucid 
• behatási idő 5 perc

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 
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FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS      KIS FELÜLETEKRE
GYORS BEHATÁSI IDŐVEL GYORS BEHATÁSI IDŐVEL

FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS      KIS FELÜLETEKRE

mikrozid® AF liquid
alkohol alapú gyors fertőtlenítőszer nem invazív 
orvosi eszközökhöz és egyéb felületekhez

mikrozid® AF wipes
aldehidmentes, felhasználásra kész 
fertőtlenítő kendő
alkoholos oldattal átitatva gyors 
felületfertőtlenítésre

CE0297 orvostechnikai eszközCE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt
  felhasználásra kész

  nagyon széles biocid aktivitás a lehető legrövidebb behatási 
időn belül

  jó nedvesítő tulajdonság 

  maradványmentesen, gyorsan szárad

Alkalmazási terület
Orvostechnikai eszközök és mindenféle olyan letörölhető felület 
alkohol alapú gyors fertőtlenítése, ahol fertőzésnek fokozott 
kockázata áll fenn és gyors behatási idő szükséges, pl.:

• beteg közeli felületek
• betegkezelő egységek
• vizsgáló ágyak
• műtőasztalok és a közeli munkafelületek
• orvostechnikai berendezések felülete

 Ne használja alkoholérzékeny felületen, pl. akril üvegen!

Amit nyújt
  felhasználásra kész fertőtlenítőszerrel impregnált kendő

  nagyon széles mikrobiológiai hatásspektrum a lehető 
legrövidebb behatási idő alatt 

  gyorsan szárad

  széles méret- és kiszerelés választék 

Alkalmazási terület
Egészségügyi intézmények felületeinek és berendezési tárgyainak 
alkoholos gyorsfertőtlenítésére, és minden olyan területen, ahol 
fokozott a fertőzés veszélye és követelmény a rövid behatási idő, pl.:

• betegkezelő egységek
• vizsgáló asztalok
• műtőasztalok és hozzá tartozó berendezések
• egészségügyi berendezések felülete

Az impregnált törlőkendő anyaga: viszkóz-polipropilén. 
Ne használja alkoholérzékeny felületen, pl. akril üvegen!

Rendelési információ:
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám
250 ml flakon szórófejjel 10 x 250 ml 109309

1 l flakon 10 x 1 l 109304

10 l kanna 1 x 10 l 109177

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám

szórófej 1 l-es flakonhoz 1 db 180124

kifolyócsap 10 l-es kannához 1 db 135510

kannakulcs 10 l-es kannához 1 db 135810

Rendelési információ:
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám
150 db-os doboz 10 doboz / karton 109179

150 db-os utántöltő tasak 20 tasak / karton 109205

Jumbo 200db-os doboz 10 doboz / karton 109157

Jumbo 200db-os 
utántöltő tasak

12 tasak / karton 109159

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám

falra szerelhető fém 
doboztartó

1 db 134417

JancsoMaria
Öntapadó jegyzet
200 db-ról 220 db-ra változik utántöltő is
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FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS      KIS FELÜLETEKRE
GYORS BEHATÁSI IDŐVEL GYORS BEHATÁSI IDŐVEL

FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS      KIS FELÜLETEKRE

• baktericid 
• fungicid 
• tuberkolocid

• szelektív virucid 
•  behatási idő 5 perc

antifect® N liquid
aldehidmentes alkohol bázisú gyors 
fertőtlenítőszer orvostechnikai eszközökhöz és 
egyéb letörölhető felületekhez

mikrozid® sensitive 
liquid
alkoholmentes tisztító- és fertőtlenítőszer 
alkoholérzékeny felületekre és orvostechnikai 
eszközökre

CE0297 orvostechnikai eszköz CE0297 orvostechnikai eszköz

• baktericid (MRSA) 
• yeasticid
• szelektív virucid 
• ehatási idő 5 perc

Amit nyújt
  aldehidmentes 

  felhasználásra kész oldat 

  rövid behatási idő

  gyors száradás 

  VAH listán szerepel

  európai szabványok szerint tesztelt 

  színező- és illatanyagmentes

Alkalmazási terület
Alkohol alapú gyors fertőtlenítőszer orvostechnikai eszközökre 
minden területen, fertőzés kockázatának fokozottan kitett különféle 
letörölhető felületekre, valamint olyan felületek fertőtlenítésére, ahol 
gyors behatási időre van szükség, például:

• beteg melletti területek
• beteg ellátó egységek
• vizsgáló ágyak
• műtőasztalok és melletti munkafelületek
• orvosi eszközök felülete
• élelmiszerfeldolgozó-ipari felületek
• ipari termelő területek felületei

 Ne használja alkoholérzékeny felületen, pl. akril üvegen!

Felhasználóbarát, mivel a termék összetételének köszönhetően nem 
irritálja a nyálkahártyát, illatanyagmentes.

Amit nyújt
  alkoholmentes 

  felhasználásra kész oldat

  nagyon gyors behatási idejű és  hatékony alkoholérzékeny 
felületekre

  érzékeny orvostechnikai eszközökre

Alkalmazási terület
A termék kiemelkedő anyagkompatibilitással bír, így különösen 
alkalmas alkoholérzékeny felületek és érzékeny orvostechnikai 
eszközök felületeinek fertőtlenítésére..

Rendelési információ:
Termék Kiszerelés Cikkszám

antifect® N liquid 1 l flakon 10 / karton 113940

antifect® N liquid 5 l kanna 1 / kanna 113941

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Kiegészítők Cikkszám

ágyra szerelhető tartó 1 l (ívelt) 134415

ágyra szerelhető tartó 1 l (egyenes) 134413

ágyra szerelhető tartó 500 ml (egyenes) 134412

kanna kulcs 5 + 10 l 135810

szórófej 500 / 1000 ml flakonhoz 180124

Rendelési információ:
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám
mikrozid® sensitive liquid 
1 l flakon

10 x 1 l 165715

mikrozid® sensitive liquid 
5 l kanna

1 x 5 l 109193

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Adagolók Cikkszám

szórófej 1 l flakonhoz 180124

kanna kulcs 5 + 10 l 135810

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 
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FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS      KIS FELÜLETEKRE
GYORS BEHATÁSI IDŐVEL GYORS BEHATÁSI IDŐVEL

FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS      KIS FELÜLETEKRE

További információért kérje részletes 
termékleírásunkat!

• baktericid (MRSA) 
• tuberkolocid 
• yeasticid

• szelektív virucid 
•  behatási idő 5 

perc)

• baktericid (MRSA) 
• tuberkolocid 
• yeasticid
• szelektív virucid (behatási idő 5 perc)

mikrozid® sensitive 
wipes
alkoholmentes, felhasználásra kész 
felületfertőtlenítő kendők alkoholérzékeny 
orvosi eszközökre és felületekre

mikrozid® universal 
wipes
anyagbarát, gyors tisztító- és fertőtlenítő 
kendők alacsony alkohol tartalmú oldattal 
impregnálva

CE0297 orvostechnikai eszköz CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt
  alkoholmentes

  felhasználásra kész fertőtlenítőszerrel impregnált kendő

  nagyon gyorsan hat és hatékony 

  alkoholérzékeny felületekre

  jó tisztítási teljesítmény

Alkalmazási terület
A termék kiemelkedő anyagkompatibilitással bír, így különösen 
alkalmas alkoholérzékeny felületek és érzékeny orvostechnikai 
eszközök felületeinek fertőtlenítésére.

Amit nyújt
  különösen anyagbarát (pl. tabletek) 

  gyors hatékonyság (Noro: 30 mp.)

  az EN 16615 (4 felület teszt) tesztnek 1 perc alatt megfelel

  dermatológiailag tesztelt

  magas minőségű és nagyméretű kendők 

  színezék- és illatanyagmentes

  kiváló tisztító teljesítmény 

  20x20 cm-es lapok

Speciális ajánlás
Fertőtlenítőszerek alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat 
előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! A termék 
nagymértékben kompatibilis fémekkel és szintetikus anyagokkal. 
Kérjük, figyelmesen kövesse a nemzeti tűz és robbanásvédelmi 
előírásokat, amikor alkohol alapú fertőtlenítőszert használ. Csak 
kis felületek kezelésére. A törlési hatótávolság függ a szoba 
hőmérsékletétől és a fertőtleníteni kívánt felület struktúrájától. 
További információ szükség esetén kérésre elérhető.

Rendelési információ:
Termék Kiszerelés Cikkszám

mikrozid® sensitive wipes 
Jumbo Refill (200 kendő)

12 / karton 70001404

mikrozid® sensitive wipes 
Jumbo (200 kendő)

10 / karton 109184

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Kiegészítők Cikkszám

Jumbo doboz fali tartó 134421

Rendelési információ:
Termék Kiszerelés Cikkszám

mikrozid® universal wipes 6 / karton 70000038

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 



20          FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS          21

FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS      KIS FELÜLETEKRE
GYORS BEHATÁSI IDŐVEL GYORS BEHATÁSI IDŐVEL

FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS      KIS FELÜLETEKRE

mikrozid® PAA wipes
sporocid, perecetsavas felületfertőtlenítő 
kendők orvosi eszközök és felületek magasfokú 
fertőtlenítésére

CE0297 orvostechnikai eszköz

schülke nedves 
törlőkendő rendszer
schülke felületfertőtlenítőszerek alkalmazására 
kórházakban, ápolási otthonokban és 
sürgősségi ellátóhelyeken, minden területen

• baktericid 
• tuberkolocid 
• fungicid 
• virucid

•  sporocid  
(behatási idő 15 perc)

Amit nyújt
  Magas színtű felületfertőtlenítő, kimagasló hatásspektrummal

  Csupán 15 perc alatt hatékony a spórákkal szemben

  Felnyitás után 28 napig használható 

  Felhasználásra kész – nem kell aktiválni 

  TOE szondákhoz* engedélyezett a használata

Rendelési információ:
Termék Kiszerelés Cikkszám

mikrozid® PAA wipes 12 doboz / karton 128101

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Kiegészítők Cikkszám

fali tartó 134421

Adagoló rendszer kiürítése

Oldat kiürítése   Kendők eltávolítása 

Tisztítás, fertőtlenítés és szárítás         Tisztítás és fertőtlenítés

Amit nyújt
   Széleskörű alkalmazhatóság 

   Egyszerű kezelhetőség

   28 napos felhasználhatóság 

   Szöszmentes használat a felületen 

   Nagyméretű kendő

   100 db kendő/tekercs 

   30x30 cm

Alkalmazási terület
A schülke nedves törlőkendő rendszer a schülke felületfertőtlenítő-
szereivel egészségügyi intézmények felületeinek, berendezési 
tárgyainak, eszközeinek fertőtlenítésére, tisztítására alkalmas.

Rendelési információ:
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám
Adagoló rendszer 1 db 119523

100 lapos törlőkendő 
tekercs

6 tekercs / csomag 119503

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 



schülke nedves törlőkendő adagoló rendszer 
feltöltése higiénikus körülmények között

1. lépés:
A személyes védelem és a 
higiénikus feltöltés érdekében 
fertőtlenítse a kezét, használjon 
védőruházatot és kesztyűt, valamint 
ajánljuk a munkafelület előzetes 
fertőtlenítését pl. terralin® protect-
tel vagy mikrozid® AF liquid-del.

2. lépés:
Nyissa ki az adagolót és helyezze 
bele a kicsomagolt új tekercset, a 
legbelső kendőt kicsit húzza ki.

3. lépés:
Lassan töltse fel 2 liter felhasználásra 
kész fertőtlenítő oldattal vagy 3 
liter koncentrátumból készített 
munkaoldattal, körkörösen a 
közepétől kifelé, így biztosítva a 
teljes átnedvesedést.

4. lépés:
Húzza át a fedélen a legbelső törlőt és dobja ki.

5. lépés
Tegye rá a fedelet és zárja rá a védősapkát.

6. lépés
30 perc alatt a kendők teljesen 
átnedvesednek.
Várjon 30 percet!

7. lépés
Töltse ki a címkét, ami minden 
tekercshez mellékelve van és 
ragassza fel az adagolóra.

8. lépés
A schülke nedves törlőkendő 
rendszer felhasználásra kész.

FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS          23

FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS      NAGY FELÜLETEKRE
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FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS      KIS FELÜLETEKRE
GYORS BEHATÁSI IDŐVEL

schülke nedves 
törlőkendő rendszer

terralin® protect
koncentrátum orvostechnikai eszközök és 
egyéb felületek fertőtlenítő tisztításához

Hatásspektrum és behatási idő 
információért kérje részletes 
tájékoztatónkat!

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt
  aldehidmentes

  kiváló tisztító tulajdonságok 

  diszkrét, kellemes és friss illat 

  baktericid és szelektív virucid hatás, 15 perc alatt (2%)

Alkalmazási terület
Orvostechnikai eszközök és egyéb felületek tisztítása és 
fertőtlenítése:

•  Minden kórházi területen (pl. kórtermek, intenzív osztályok, 
műtők)

•  Különösen szag-érzékeny területeken (pl. újszülött intenzív 
osztályok)

• Érzékeny felületeken is (pl.: akril üveg)

Rendelési információ:
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám
2 literes flakon 5 x 2 l 181605

5 literes flakon 1 x 5 l 181688

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Tartozékok Cikkszám

kanna kulcs 5 + 10 l 135810

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 



1. Tisztítás
2. Fertőtlenítés
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FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS      NAGY FELÜLETEKRE

perform® 
aktív oxigén-bázisú por alakú koncentrátum 
orvostechnikai eszközök és egyéb felületek 
fertőtlenítésére és tisztítására

CE0297 orvostechnikai eszköz

MŰSZEREK KÉZI TISZÍTÁSA 
ÉS FERTŐTLENÍTÉSE
NEM EGYFÁZISÚ SZEREK

Hatásspektrum és behatási idő 
információért kérje részletes 
tájékoztatónkat!

sporocid (C.difficile) EN 17126 1% - 120 perc
(tiszta körülmények)

Amit nyújt
  Széles hatásspektrum 

  Aktív oxigén bázisú

  Praktikus alkalmazás az egyszeri adagokkal 

  Sporocid (C. difficile) EN 17126 szerint: 1% - 120 perc.  
(tiszta körülmények) 

  Virucid hatás - 5 perc -1%

  Nagyon jó anyagkompatibilitás 

  Aktív oxigén bázisú

  Széles hatásspektrum (virucid, tuberkulocid, sporocid - inkl. C. 
difficile)

Alkalmazási terület
Orvostechnikai eszközök és egyéb felületek fertőtlenítése 
és tisztítása. Nagyon jól bevált, széles hatásspektrumú és jó 
anyagkompatibilitású termékként használható minden kórházi 
területen. Alkalmazható olyan érzékeny felületen is, mint az akril 
üveg, továbbá alkalmazható légző- és inhalációs maszkok és 
oktatótárgyak fertőtlenítésére.

Rendelési információ:
Termék Kiszerelés Cikkszám

perform® 40 g 50 / doboz 70001859

perform® 900 g 900 g 122322

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 
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MŰSZEREK KÉZI      FERTŐTLENÍTÉS
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MŰSZEREK KÉZI      TISZTÍTÁS

gigazyme® 
hármas enzim tartalmú tisztítószer 
speciálisan endoszkópok kézi és félautomata 
berendezésben történő tisztításához és 
sebészeti műszerek kézi tisztításához

CE0297 orvostechnikai eszköz

gigasept® instru AF 
aldehidmentes tisztító- és fertőtlenítőszer 
orvosi műszerekhez

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt
  Kiváló tisztító hatás a hármas enzim tartalomnak köszönhetően

  Ultrahangos berendezésekben használható

  Nem habzik

  Nincs szermaradvány 

  Kellemes illat

Alkalmazási terület
A gigazyme® enzimatikus detergens, endoszkópok kézi és 
félautomata gépi tisztítására, valamint sebészeti eszközök kézi 
tisztítására fejlesztették ki.

Magas minőségű enzimek (proteáz = fehérjebontás, lipáz = zsírok 
bontása, amiláz = keményítő lebontása) és felületaktív anyagok 
innovatív rendszerének ideális kombinációja bármilyen típusú 
hőálló és hőérzékeny eszköz tisztítására kiváló. Ultrahangos 
berendezésekben is ideálisan alkalmazható.

Amit nyújt
  aldehidmentes 

  kellemes enyhe illat 

  nagyon jó tisztító hatás

  széles mikrobiológiai hatásspektrum 

  rövidebb behatási idő ultrahangos berendezésekben  
5 perc - 3%

 akár 7 napig aktív munkaoldat

Alkalmazási terület
Alkalmas mindenféle hőálló és hőérzékeny műszer (kivéve 
flexibilis endoszkópok) kézi tisztítására és fertőtlenítésére. 
Széles mikrobiológiai hatásspektrumának és kitűnő tisztítási 
tulajdonságának köszönhetően – különösen ultrahangos kádakban 
– a gigasept® instru AF rendelkezik minden olyan
tulajdonsággal, amely megfelel az orvostechnikai eszközök 
tisztításával és fertőtlenítésével szemben felállított 
követelményeknek a betegellátásban.

Rendelési információ:
Kiszerelési egység Csom. egység Cikkszám

2 literes flakon 5 x 2 l 132105

További információért kérje részletes 
termékleírásunkat!

További információért kérje részletes 
termékleírásunkat!

Rendelési információ:
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám

2 literes flakon 5 x 2 l 107425

5 literes flakon 1 x 5 l 107426

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Tartozékok Cikkszám

adagolópumpa  5 literes kannához 117101

kanna kulcs 5 literes kannához 135810
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gigasept® AF forte
aldehidmentes készítmény, flexibilis 
endoszkópok, valamint az anesztéziában és 
az ápolásban használt orvosi eszközök és 
kiegészítők tisztítására és fertőtlenítésére

CE0297 orvostechnikai eszköz

gigasept® FF (new) 
borostyánkősav-dialdehid alapú magas szintű 
kézi fertőtlenítőszer

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt
  aldehidmentes

  flexibilis és merev endoszkópokhoz is alkalmas

  alkalmazható ultrahangos tisztítókádakban rövidebb behatási 
idővel (5 perc - 2%) 

  védett hatóanyag összetétel

  kellemes illat

 akár 7 napig aktív munkaoldat

Alkalmazási terület
Flexibilis és merev endoszkópok, sebészeti műszerek, anesztézia 
berendezései és légzőmaszkok tisztítása és fertőtlenítése.

Amit nyújt
  Formaldehid és glutáraldehid mentes 

  Széles mikrobiológiai hatásspektrum 

  Kiemelkedő anyagkompatibilitás;

  akár 14 napig aktív munkaoldat

  Sporocid (C. difficile) EN 17126 szerint: 6% - 8 óra.

Alkalmazási terület
Hőérzékeny és hőálló eszközök, pl. flexibilis és merev endoszkópok, 
vízálló ultrahangos szondák, anesztéziai segédeszközök, 
légzőmaszkok, műszerek stb. fertőtlenítése.

Rendelési információ:
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám

2 literes flakon 5 x 2 l 125609

5 literes flakon 1 x 5 l 125610

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Tartozékok Cikkszám

adagolópumpa  5 literes kannához 117101

kanna kulcs 5 literes kannához 135810

Rendelési információ:
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám

2 literes flakon 5 x 2 l 125509

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Tartozékok Cikkszám

3 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel 144307

3 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel 144308

5 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel 144407

5 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel 144408

10 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel 144507

10 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel 144508

30 l-es S&M fertőtlenítő kád fehér tetővel 144609

30 l-es S&M fertőtlenítő kád átlátszó tetővel 144610

BOROSTYÁNKŐSAV

További információért kérje részletes 
termékleírásunkat!

További információért kérje részletes 
termékleírásunkat!

JancsoMaria
Öntapadó jegyzet
507 a kód vége
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gigasept® pearls
 aktív-oxigén alapú eszközfertőtlenítő 
manuális tisztításhoz és fertőtlenítéshez 
multi-enzim formulával

CE0297 orvostechnikai eszköz

S&M műszer- és 
eszközfertőtlenítő kádak
komplett áztatórendszer mindenféle műszer, eszköz 
szobahőmérsékleten végzett tisztításához, fertőtlenítéséhez, 
sterilizálásához

Amit nyújt
  teljes mikrobiológiai hatásspektrum

  kimagasló tisztító teljesítmény a multi-enzim formula, a 
semleges pH (nem fehérje fixáló) és hatékony felületaktív 
anyagok kombinációjának köszönhetően

  kiváló anyagkompatibilitás, még olyan érzékeny anyagok 
esetében is, mint például a flexibilis endoszkópok

  nagyobb felhasználói biztonság – az innovatív gyöngy 
szerkezetnek köszönhetően nem porzik (nincs belégzés 
veszély)

  rendkívül kellemes illat

  Sporocid (C. difficile) EN 13704 szerint: 2% - 5 perc / 1% - 30 
perc.

Alkalmazási terület
Minden fajta hőálló és hőérzékeny orvosi műszer általános tisztítása 
és fertőtlenítése. Különösen alkalmas flexibilis endoszkópokra 
és olyan érzékeny anyagokra, mint pl. a szilikon, polikarbonát, 
poliszulfon és az akrilüveg. A kézi módszerrel történő fertőtlenítő 
eljárás mellett a gigasept® pearls alkalmas ultrahangos kádakban 
való használatra is.

Termék adatok
A Schülke & Mayr cég S&M műszeráztató kádjai 3, 5, 10, 30 literes 
hasznos űrtartalommal, egyszerű és higiénikus munkamódot 
tesznek lehetővé, mindenféle eszköz, műszer fertőtlenítésénél, 
tisztításánál és ápolásánál. A rendszer a kórházak és a 
magánrendelők valamennyi területére alkalmas, mert a kádak a 
mindenkori követelményeknek megfelelően választhatóak ki.

•  A szűrőbetétet a kádteknő peremére helyezve az eszközöket 
szárazon kiemelhetjük.

•  A 30 literes fertőtlenítőkád kifolyócsappal rendelkezik, 
tartalmának könnyebb kiürítése céljából.

•  A 3 literes kád fedelén egy külön zárható adagolónyílás 
található, melyen keresztül a kisméretű műszereket 
kényelmesen helyezhetjük a munkaoldatba.

•  A 3, 5 és 10 literes szűrőbetétek a változó munkafeltételekhez 
igazodva a nagyobb űrtartalmú kádakba különböző 
felosztásban is behelyezhetők.

• Hőálló + 55°C-ig.

Rendelési információ:
Kiszerelési egységek Csom. egységek Cikkszám

1,5 kg vödör 4 / karton 70000179

6 kg vödör 1 / karton 70000178

További információért kérje részletes 
termékleírásunkat!
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FÚRÓFEJEK ÉS PRECÍZIÓS ESZKÖZÖK  
TISZTÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE

1.  Fúrófejek és precíziós eszközök 
tisztítása és fertőtlenítése

2.    Fogászati szívórendszer és 
lefolyórendszer speciális 
tisztítása, fertőtlenítése

3.   Fogászati lenyomatok 
fertőtlenítése

HIGIÉNIA A FOGÁSZATBAN
rotasept® 
felhasználásra kész oldat forgó műszerek 
tisztítására és fertőtlenítésére

CE0297 orvostechnikai eszköz

Amit nyújt
  széleskörű hatékonyság

  kiválóan alkalmas ultrahangos tisztítókádban történő 
alkalmazásra

  aldehidmentes 

  felhasználásra kész

Alkalmazási terület
Fúrófejek, marók, gyémántcsiszolók és más forgó precíziós műszerek 
tisztítására és  fertőtlenítésére.
Kiváló anyagkompatibilitásának és átfogó hatékonyságának 
köszönhetően a rotasept® minden fontos terméktulajdonságot 
biztosít a forgó precíziós műszerek tisztításához és fertőtlenítéséhez.

Ultrahangos tisztítókád:
rotasept® kiválóan alkalmas ultrahangos tisztítókádban történő 
alkalmazásra.

Alkalmazás után leöblítendő!

Rendelési információ:
Termék Csom. egységek Cikkszám

rotasept® 2 literes flakon 5 / karton 104743

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
használati útmutatót! 
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FOGÁSZATI SZÍVÓRENDSZER ÉS LEFOLYÓRENDSZER  
SPECIÁLIS TISZTÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE

FOGÁSZATI LENYOMATOK FERTŐTLENÍTÉSE

Amit nyújt
  hatékonyságát széleskörű gyakorlati tesztek igazolják

  bármilyen típusú integrált amalgámleválasztó berendezéshez 
(pl. Dürr, Metasys) és fogászati kezelőegységhez (pl Sirona, 
KaVo, Castellini, stb.) használható 

  Habzásmentes

  Friss illatú 

  Aldehidmentes

  Egyszerű, gazdaságos és biztonságos használat

Alkalmazási terület
•  aspirmatic®: fogászati kezelőegységek és amalgám 

szeparátorok napi tisztítása, fertőtlenítése és szagtalanítása
•  aspirmatic cleaner®: fogászati szívókészülékek, szájöblítő 

medencék és lefolyóvezetékek heti speciális tisztításának a 
segítése

• Mindkét termék használata után alapos öblítés szükséges.

Amit nyújt
  baktericid, levurocid és virucid hatásspektrum 

  15 perc - 2%

Alkalmazási terület
 Szilikonból és poliéterből készült fogászati lenyomatok 
fertőtlenítése.

Adagolás és felhasználás
Öblítse le a lenyomatokat folyó víz alatt. Oldjon fel 2 liter vízben 
a mérőkanál 2. mérési szintjéig adagolt granulátumot (= 2 % 
munkaoldat). Helyezze a lenyomatot a munkaoldatba, hagyja hatni 
a teljes behatási ideig, majd öblítse le a darabokat ismételten folyó 
víz alatt.

Rendelési információ:
Termék Csom. egységek Cikkszám

aspirmatic® 2 literes flakon 5 / karton 150113

aspirmatic® cleaner
2 literes flakon

5 / karton 150313

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Tartozékok Cikkszám

aspirmatic® system (kancsó) 183701

Rendelési információ:
Termék Csom. egységek Cikkszám

dentavon® doboz (900 g) 4 / karton 125203

Adagoló segédeszközök / tartozékok
Kapcsolódó termékek Cikkszám

műszer- és eszközfertőtlenítő kádak: 3 L, 5 L, 10 L, 30 L

Fertőtlenítőszerek alkalmazásakor ügyeljen a 
biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el 
a címkét és a használati útmutatót!

aspirmatic® 
fogászati kezelőegységek és amalgám szeparátorok 
napi tisztítására, fertőtlenítésére és szagtalanítására

aspirmatic® cleaner
fogászati szívókészülékek, szájöblítő medencék 
és lefolyóvezetékek speciális tisztítására, heti 
rendszerességgelCE0297 orvostechnikai 

eszköz

dentavon® 
aktív oxigén alapú aldehidmentes 
fertőtlenítőszer fogászati lenyomatok 
fertőtlenítésére

CE0297 orvostechnikai eszköz

További információért kérje részletes 
termékleírásunkat!

• baktericid 
• yeasticid
•  virucid 

•  2% koncentráció 
– 15 perc behatási 
idő mellett
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SZÁJÁPOLÁS

SZÁJÁPOLÁS

Amit nyújt
  gátolja a szájszagért felelős kórokozókat 

  tiszta, friss érzetet biztosít

  nem színezi el a fogakat 

  klórhexidin-mentes

Alkalmazás módja
Naponta 2-3 alkalommal öblögesse a szájüreget körülbelül 30 
másodpercig. Ne nyelje le! Ehet és ihat közvetlenül az alkalmazást 
követően. Ne használja csecsemőknél és kisgyermekeknél!

Alkalmazási terület
•  azon betegeknél, akik korlátozottan képesek a szájhigiénia 

fenntartására
• szájszag megelőzésére és elkerülésére
• a szájüregben lévő szagtermelő baktériumok csökkentésére

Kozmetikai termék.

octenident®  

szájöblítő 
higiénés szájöblítő oldat

Rendelési információ:
Termék Csom. egységek Cikkszám

octenident® 250 ml flakon 1 db 70002740



Mit? Mikor? Hogyan? Mivel? Koncentráció / 
Behatási idő? 

Kéz� sz� tás
Munkakezdéskor, 
beavatkozások elő� , műtétek 
elő�  és után.

Adagoló segítségével tegyünk a kézre 3 ml koncentrátumot. 
Végezzük el a kézmosást. Kézmosás után alaposan öblítsük le, 
majd használjunk egyszer használatos papírtörölközőt. Műté�  
bemosakodás elő�  min. 3 percig mossuk a kezet és az alkart.

S&M® wash lo� on
sensiva® wash lo� on

esemtan® wash lo� on

Kézmosás: 2-3 ml
Fürdetés: 20 - 30 ml

Higiénés kézmosás Munkakezdéskor, 
beavatkozások elő�  és után.

Adagoljon 5 ml koncentrátumot a benedvesíte�  kézre és 
habot képezve dörzsölje 30 mp-ig, majd alaposan öblítse le 
és törölje szárazra a kezét. Burkos vírusok elleni hatáshoz a 
kézmosás 60 mp.

primasept® wash lo� on
5 ml - 30 mp

szelek� v virucid hatáshoz: 
5 ml - 60 mp

Higiénés kézfertőtlenítés

Munkakezdés elő� , betegekkel 
és testváladékaikkal való 
érintkezés, valamint vizsgálatok 
elő�  és után, műtétek után. 

Min. 3 ml koncentrátumot a száraz kézre teszünk és a bőrbe 
dörzsöljük, 30 mp-en keresztül, míg a kéz száraz nem lesz.

desderman® pure
desderman® pure gel

desmanol® pure
3 ml - 30 mp

Sebésze�  kézfertőtlenítés 
(bemosakodás) Műtétek elő� .

5 ml készítményt alaposan eldörzsölünk a kézen és alkaron 
1 percig. A műveletet még 4x megismételjük.
Amennyiben kéz� sz� tást követően alkalmazzuk, száraz kézen 
5 ml készítményt alaposan eldörzsölünk a kézen és az alkaron 
1,5 percig, majd a műveletet még egyszer megismételjük. 

desderman® pure
desderman® pure gel

5 x 5 ml - 5 x 1 perc/
2 x 5 ml - 2 x 1,5 perc

(száraz kéz esetén)

Kéz- és bőrápolás Szükség esetén naponta 
többször. Munkavégzés végeztével, a bőr regenerálása érdekében. esemtan® skin lo� on Igény szerint

Szájöblítés, 
szájfertőtlenítés

Fogmosáskor, valamint fogásza� 
kezelések elő� , ala�  és után. 
Szájsebésze�  beavatkozások 
elő� .

octenident®: naponta 2-3x 30 mp-ig öblítünk.

Fogásza�  kezelés ala�  teljes szájüreg kezelésére: 20 ml 
octenisept® külsőleges olda� al 20 mp-ig öblítünk.

octenident®

octenisept® külsőleges 
oldat

Hígítatlanul: napi 2-3x 
30 mp

Hígítatlanul: 20 ml 20 mp

Fogásza�  eszközök, 
műszerek � sz� tása és 
fertőtlenítése

Használat után. Fém, műanyag,
üveg, gumi, porcelán műszerek
� sz� tására és fertőtlenítésére.

Fertőtlenítő kádban a megado�  koncentráció és behatási idő 
betartásával. Az elkészíte�  munkaoldat 7 napig használható 
akkor, ha a fertőtlenítésre szánt eszközöket előzetesen 
meg� sz� to� ák.

gigasept® instru AF

1,5%- 60 perc,
2%-30 perc,
3%-15 perc,

Ulthangos � sz� tókádban 
3%-5 perc.

Fogásza�  fúrófejek 
fertőtlenítése Használat után.

Fertőtlenítőkádban vagy ultrahangos � szítókádban 
hígítatlanul. Az eszközöket ne öblítsük le vízzel, hanem 
hagyjuk megszáradni.

rotasept® Hígítás nélkül - 15 perc 

Kézidarabok 
(fúrótokmányok) Minden használat után. Permetezéssel, letörléssel.

mikrozid® AF liquid 
mikrozid® AF wipes / 

Jumbo wipes

 mikrozid® sensi� ve liquid 
mikrozid® sensi� ve wipes

Hígítatlanul: 1-5 perc

Szívókészülékek, 
köpőcsésze, nyálszívó 
fertőtlenítése, � sz� tása

Fertőtlenítés napi 1-2 
alkalommal, napközben és 
napvégén.
Tisz� tás he�  1-2 alkalommal, 
illetve szükség szerint.

Az elkészíte�  munkaoldatot szívassuk fel a 
szívóberendezéssel, várjuk meg a behatási időt, majd ürítsük  
le a rendszert, végül öblítsük át a rendszert vízzel.

aspirma� c®
(fertőtlenítő)

aspirma� c® cleaner
(� sz� tó)

2% - 30perc
5% - max. 2 óra

Fogásza�  kezelőegység
Minden kezelés után. (Minden 
felület fertőtlenítése, mellyel a 
beteg érintkezhete� .)

Permetezéssel, letörléssel.

mikrozid® AF liquid 
mikrozid® AF wipes / 

Jumbo wipes

 mikrozid® sensi� ve liquid 
mikrozid® sensi� ve wipes

Hígítatlanul: 1-5 perc

Foglenyomat
Fogásza�  lenyomat levétele 
után, visszahelyezés, próbák 
elő� .

Fertőtlenítő kádban a megado�  koncentráció és
behatási idő betartásával. dentavon® 2% - 15 perc

Vízzel mosható felületek 
fertőtlenítése

Minden vízzel mosható felület, 
berendezési tárgy � sz� tására és 
fertőtlenítésére.

Letörléssel, felmosással.
A megado�  koncentráció és behatási idő betartásával. terralin® protect

 2 % - 15 perc 
0,5 % - 60 perc 

TBC 0,5% - 2 óra 
0,25 % - 4 óra

Tárgyak, felületek, 
berendezések, 
készülékek 
(pl.: röntgen, video) 
gyors fertőtlenítése

Gyors behatási időt kívánó és 
nehezen hozzáférhető helyek 
fertőtlenítésekor. Használat 
elő�  és után.

Permetezéssel, letörléssel.

mikrozid® AF liquid 
mikrozid® AF wipes / 

Jumbo wipes

 mikrozid® sensi� ve liquid 
mikrozid® sensi� ve wipes

Hígítatlanul: 5 perc

Egyéb felületek 
fertőtlenítése 
(pl.: kilincsek, ajtók, 
telefonok, lámpák)

Szükség esetén naponta 
többször. Permetezéssel, letörléssel.

mikrozid® AF liquid 
mikrozid® AF wipes / 

Jumbo wipes
 

 mikrozid® sensi� ve liquid 
mikrozid® sensi� ve wipes

Hígítatlanul: 5 perc

1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Telefon: 06 1 350 2107• Fax: 06 1 329 1854 fr
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1. Karos adagolók
2. Érintésmentes adagolók
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KAROS ADAGOLÓK

ADAGOLÓK

Amit nyújt
  Univerzális befogadó képesség: 450ml-es, 500ml-es, 1000ml-es 

flakon;

  Mind eurokonform, mind Schülke&Mayr flakonok befogadására 
alkalmas;

  Egyszerűen állítható adagolás (1-3ml-ig); 

  Tartós és korróziómentes műanyag szerkezet, formatervezett 
kivitel;

  Könnyen kivehető pumpaszerkezet, amely a különböző 
konzisztenciájú, viszkozitású készítményeket is utáncsöpögés 
nélkül adagolja; 

  A kiürült flakonok egy mozdulattal cserélhetőek.

Alkalmazási terület
Az SM 2 Universal faliadagoló alkalmas folyékony szappanok, műtéti 
bemosakodó szerek, valamint bőrápoló szerek pontos és gyors 
adagolásához.

SM 2 universal  
faliadagoló 
folyékony szappanok, műtéti bemosakodó 
szerek, valamint bőrápoló szerek pontos és 
gyors adagolásához

Termék adatok:
Cikkszám 668500

Adagoló szerkezet színe fehér

Adagoló szerkezet anyaga ABS műanyag

Behelyezhető flakonok űrtartalma 450 ml, 500 ml, 1000 ml

Adagolási mennyiségek 1-3 ml

Tartozékok:
Termék Cikkszám

adagoló pumpa 668540

fali panel 668502



mikrozid® AF liquid
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ÉRINTÉSMENTES ADAGOLÓK
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ÉRINTÉSMENTES ADAGOLÓK

A termék jellemzői
  500 ml-Euroflakon kompatibilis 

  ABS műanyag ház 

  Kézfertőtlenítő gél adagolására is 

  Optimalizált méret

  Álló vagy falra szerelhető kivitel 

  4 C cellás elemmel működik

  1,5 ml-es adagolás

A termék tartozékai

Steripower
A Steripower az első érintésmentes 
kézfertőtlenítő készülék, amely forgalomba 
került. A készülék használata segít a kézátvitel 
útján történő fertőzések meggátlásában.

RX 5-T érintés-
mentes adagoló 
A mobil, flexibilis adagolási megoldás 
lehetőséget biztosít a kézhigiénés szabályok 
betartásának javítására.

Rendelési információ:
Termék Cikkszám

RX-5 T érintésmentes adagoló 4401528

RX-5 T rozsdamentes állóállvány 1422671

Állvány külön rendelhető!

Zárható fali konzol

Csepptálca

FOGÁSZATOKNAK

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK

ÉTTERMEKNEK

IRODÁKNAK



mikrozid® AF liquid

ADAGOLÓK         45

ÉRINTÉSMENTES ADAGOLÓK
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ÉRINTÉSMENTES ADAGOLÓK

Amit nyújt
  Széles nyílás, melybe a két kéz egyszerre behelyezhető.

  A szenzoros érzékelő azonnal érzékeli a kezét. 

  Többféle állvánnyal rendelhető (eltérő színekben, kialakításban 
fali vagy álló kivitel, anyagválasztási lehetőség - rozsdamentes 
acél, fa, akril).

  Beállíthatja, hogy a készülék milyen mennyiséget adagoljon 
(0,5ml-től 5 ml-ig)

  Könnyedén kicserélheti a fertőtlenítőfolyadékot. 

  Akkumulátorral és hálózati áramforrással is üzembe helyezhető.

Egyedi megjelenés

Rendelési információ:
Termék Cikkszám
Külső töltési lehetőséggel 10041

Külső töltési lehetőség nélkül 10046

Állandó áramellátással 10047

Rozsdamentes acél lábakkal 80111

Steripower
Porlasztásos technológiájának köszönhetően 
egységesen juttatja a fertőtlenítő anyagot a 
használó kezére.

Széles nyílás

• Mindkét kéz egyidejű
érintésmentes fertőtlenítése

• A többlet folyadék nem
károsítja a padlót vagy a
munkafelületet

Adagolás

• Felhasználás specifikus 
adagolási lehetőség

• Állíthatóság 10 
fokozatban, 0,5 ml-től 
5ml -ig

• Digitális számláló az adagolás
és a mennyiség ellenőrzése
céljából

Csepegtető tálca

• Nedvszívó párnával
(egy szett alap
tartozékként minden
készülékhez)

• A felesleges folyadékot
magába zárja

magasság: 505 mm
szélesség: 290 mm
mélység: 200 mm

Hálózati vagy újratölthető lítium 
ionos akkumulátoros kivitel

• Flexibilis pozicionálás az újratölthető
elemeknek köszönhetően.

• A készenléti idő a használat
mértékétől függ.

• Optikai jelzés, mielőtt kezdene
lemerülni

• Akkumulátor külső töltéséhez
alkalmas készlet opcionálisan
elérhető (pót akku, töltő, kábel)

Érzékelő

• A szenzor egy beállított
mennyiséget adagol

Kompatibilitás

• EU-konform (450 ml, 500
ml és 1 literes flakonok)
flakonokkal kompatibilitis
berendezés

• Átlátszó borítás
• Fertőtlenítőszer nevének és

lejárati idejének láthatósága

Permetezés

• Mindkét kezet egyenlő
mértékben befedi
fertőtlenítő szerrel

DIN szabványú 
töltési csatlakozó

• Csatlakozás a zárt hálózati
töltővel

Nem igényel karbantartást

• Összeköthető
ajtónyitási funkcióval

Jelzés

Méretek

Opcionális: Számláló

Opcionális

LED-Világítás

Új

Steripower (cikkszám 10041)
ÉÉrriinnttééssmmeenntteess  kkéézzffeerrttőőttlleennííttőő  eeggyysséégg

Padozatra állítható 
rozsdamentes vagy vele 
egyenértékű fertőtleníthető 
állvány 

Falra szerelhető 
kivitel



STERIL CSOMAGOLÓANYAGOK         47

Átlátszó zacskók & tekercsek

S – Lapos zacskók
Egyedi eszközök, kis szettek és egyéb termékek csomagolására.*

Cikkszám            2P          3P          Méret (mm) Db/doboz

S 1 • • 50 x 250 2.400

S 24 • • 75 x 150 2.400

S 2 • • 75 x 200 2.400

S 4 • • 75 x 270 3.600

S 18 • • 75 x 300 4.200

S 3 • • 100 x 200 1.800

S 5 • • 100 x 270 3.000

S 8 • • 100 x 300 1.200

S 9 • • 100 x 400 1.200

S 15 • • 150 x 200 1.200

S 6 • • 150 x 270 1.800

S 20 • • 150 x 300 1.800

S 26 • • 150 x 350 1.800

S 13 • • 150 x 400 1.200

S 7 • • 205 x 270 600

S 10 • • 205 x 400 600

S 16 • • 250 x 380 1.200

S 11 • • 250 x 500 600

S 30 • • 270 x 440 600

S 21 • • 300 x 500 600

S 14 • • 300 x 570 600

S 32 • • 420 x 600 500

B – Redős zacskók
Nagyobb terjedelmű eszközökhöz.*

Cikkszám            2P          Méret (mm) Db/doboz

B 35 • 100 x 50 x 300 500

B 30 • 100 x 50 x 360 500

B 31 • 150 x 50 x 400 500

B 32 • 150 x 50 x 460 500

B 36 •  200 x 55 x 400 250

B 33 • 200 x 55 x 500 250

B 37 • 250 x 65 x 480 250

B 34 • 300 x 80 x 550 250

B 38 • 420 x 100 x 570 250

R – Lapos tekercsek *
Cikkszám            2P          3P          Méret (mm) Db/doboz

R 39 • • 50 : 200 m 5

R 40 • • 75 : 200 m 4

R 41 • • 100 : 200 m 3

R 42 • • 150 : 200 m 2

R 43 • • 200 : 200 m 1

R 44 • • 250 : 200 m 1

R 45 • • 300 : 200 m 1

R 46 • • 350 : 200 m 1

R 47 • • 400 : 200 m 1

RB – Redős tekercsek *
Cikkszám            2P          3P          Méret (mm) Db/doboz

RB 50 • • 75 x 25 : 100 m 4

RB 51 • • 100 x 50 : 100 m 3

RB 52 • • 150 x 50 : 100 m 2

RB 53 • • 200 x 55 : 100 m 1

RB 54 • • 250 x 65 : 100 m 1

RB 55 • • 300 x 80 : 100 m 1

RB 56 • • 350 x 80 : 100 m 1

RB 57 • • 400 x 80 : 100 m 1

 *2P = gőz és EO gáz, 3P = gőz, EO és FO

STERIL CSOMAGOLÓ-
ANYAGOK
Steril csomagolóanyagok és ter-
mékek (steril barrier) kórházak, 
fogászatok & mosodák 
számára
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SS – Standard öntapadós zacskók
Ragasztócsíkkal. Csak 2P = gőz és EO gáz.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

SS 10 60 x 250 1000

SS 1 90 x 200 1000

SS 2 90 x 250 1000

SS 3 90 x 570 1000

SS 4 130 x 270 1000

SS 5 200 x 350 1200

SS 6 250 x 400 600

SS 7 300 x 450 600

SST – Speciális öntapadós zacskók
Egy behelyezett indikátorral.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

SST 1 90 x 200 1000

SST 2 90 x 200 1000

SST 4 130 x 270 1000

SST 6 250 x 400 600

SST 7 300 x 450 600

CB – Védőzacskók
Sterilizálás utáni használatra (vagy gammasterilizálásra).

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

CB 1 150 x 270 1000

CB 2 205 x 300 1000

CB 3 250 x 400 1000

CB 4 300 x 500 500

CB 5 400 x 550 500

CB 6 420 x 700 500

CB 7 500 x 800 300

SSDC – Öntapadós védőzacskók
Ragasztócsíkkal.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

SSDC 10 150 x 270 500

SSDC 20 200 x 350 500

SSDC 30 250 x 400 500

SSDC 40 300 x 550 200

SSDC 60 420 x 700 200

LTS – Lapos Tyvek® zacskók
DuPontTM Tyvek® alkalmazásával alacsony hőmérsékletű 
sterilizáláshoz. Hidrogén plazma eljárásjelző indikátorral ellátva.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

LTS 7520 75 x 200 1000

LTS 1025 100 x 250 1000

LTS 1530 150 x 300 1000

LTS 1644 160 x 440 600

LTS 1660 160 x 600 600

LTS 2038 205 x 380 1200

LTS 2538 250 x 380 600

LTS 2550 250 x 500 600

LTSS –  Öntapadós Tyvek® zacskók
Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

LTSS 1 90 x 200 1000

LTSS 2 90 x 250 1000

LTSS 4 130 x 270 1000

LTSS 4 A 130 x 380 1000

LTSS 5 A 190 x 330 1000

LTSS 6 250 x 400 600

LTSS 7 300 x 450 600

LTR –  Lapos Tyvek® tekercsek
Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

LTR 40 75 x 100 1

LTR 41 100 x 100 1

LTR 42 150 x 100 1

LTR 43 200 x 100 1

LTR 43 A 225 x 100 1

LTR 44 250 x 100 1

LTR 45 300 x 100 1

LTR 46 350 x 100 1

LTR 47 400 x 100 1

LTR 49 500 x 100 1

SNW – TEX-Line zacskók
Nyitható zacskó nem szőtt és fólia párosításával, nehéz  
és nagy terjedelmű eszközökhöz. 3P = gőz, EO és FO.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

SNW 2040 205 x 400 500

SNW 2744 270 x 440 500

SNW 3250 320 x 500 500

SNW 4260 420 x 600 300

SNW 5065 500 x 650 200

SNW 5075 500 x 750 200

SNW 5775 500 x 750 200

Csomagolóívek: Papír & Nonwoven

SMX – Nagy teljesítményű ívek
SMX-1 Kék light
Kis- és középméretű tálcákhoz és szettekhez.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

SMX 1060 600 x 600 480

SMX 1075 750 x 750 200

SMX 1090 900 x 900 160

SMX 1100 1000 x 1000 160

SMX 1120 1200 x 1200 120

NWG – nem szőtt Super Soft Zöld
Különlegesen lágy és erős anyag a nagyobb igénybevételhez.

NWB – Nonwoven Soft Kék
Általános használatra, mosodai és eszközszettekhez.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

NWB 50 500 x 500 500

NWB 60 600 x 600 500

NWB 75 750 x 750 250

NWB 90 900 x 900 250

NWB 100 1000 x 1000 250

NWB 120 1200 x 1200 100

NWB 137 1370 x 1370 100

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

NWG 50 500 x 500 400

NWG 60 600 x 600 400

NWG 75 750 x 750 200

NWG 90 900 x 900 150

NWG 100 1000 x 1000 150

NWG 120 1200 x 1200 100

NWG 137 1370 x 1370 100

NWG 130 / 150 1370 x 1500 100

Kapható kombinálva az SMX-ívcsaláddal.

NWGL Nonwoven Zöld Light

SMX-2 Kék regular
Közép- és nagyméretű tálcákhoz és szettekhez és dobozok, 
konténerek belső bélelésére.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

SMX 2060 600 x 600 480

SMX 2075 750 x 750 200

SMX 2090 900 x 900 120

SMX 2100 1000 x 1000 120

SMX 2120 1200 x 1200 120

SMX-4 Kék super duty
Különösen  nagy vastagságú anyag ortopédiai és egyéb 
igen nehéz tálcákhoz.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

SMX 4060 600 x 600 160

SMX 4075 750 x 750 120

SMX 4090 900 x 900 104

SMX 4100 1000 x 1000 104

SMX 4120 1200 x 1200 80

SMX-2+ Zöld regular
Optimális választás belső béleléshez, közép- és nagyméretű 
tálcákhoz.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

SMX 2+060 600 x 600 480

SMX 2+075 750 x 750 200

SMX 2+090 900 x 900 120

SMX 2+100 1000 x 1000 120

SMX 2+120 1200 x 1200 120

SMX-3 Kék heavy duty
Erősebb szerkezet a még nagyobb igénybevételhez.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

SMX 3075 750 x 750 120

SMX 3090 900 x 900 120

SMX 3100 1000 x 1000 120

SMX 3120 1200 x 1200 104
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Csomagolóívek: Papír & Nonwoven Kémiai indikátorok & ragasztószalagok

SPC – SPC-Sterilizációs krepp-papír
Speciális krepp-papír megnövelt rugalmassággal.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

SPC 40 400 x 400 500

SPC 50 500 x 500 500

SPC 60 600 x 600 500

SPC 75 750 x 750 250

SPC 90 900 x 900 250

SPC 100 1000 x 1000 250

SPC 120 1200 x 1200 100

SPC 100/140 1000 x 1400 100

SCB – Supercrepe Kék
Soft krepp- megnövelt hajtogathatósággal.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

SCB 50 500 x 500 500

SCB 60 600 x 600 500

SCB 75 750 x 750 250

SCB 90 900 x 900 250

SCB 100 1000 x 1000 250

SCB 120 1200 x 1200 100

Indikátorcsíkok
AC = gőz, EO-gáz, FO-gáz és 
PL = alacsony hőmérsékletű plazma.

Cikkszám            Csík/szalagtartó Db/doboz

AC 6 250

AC 250/500 250 1000

EO 250 250 1000

PL 500 50

Helix teszt
Egy rakományban a gőz áthatolásának ellenőrzésére igen szűk 
átmérőjű eszközökhöz.

Cikkszám            Csík/szalagtartó Db/doboz

HX 100 100 25

HX 400 400 25

Ragasztószalagok
Indikátor ragasztószalagok, S = gőz, E = EO-gáz és 
H = hőlég indikátor

Cikkszám            Szélesség/hossz Db/doboz

ITS 12 G 12 mm x 50 m 72

ITS 19 G 19 mm x 50 m 48

ITS 25 G 25 mm x 50 m 36

JTB 19 S G (B = kék) 19 mm x 50 m 48

JTB 25 S G (B = kék) 25 mm x 50 m 36

ITE 19 19 mm x 50 m 48

ITH 19 19 mm x 50 m 48

Semleges ragasztószalagok nyomtatás nélkül.

Cikkszám            Szélesség/hossz Db/doboz

ITN 19 19 mm x 50 m 48

ITN 25 25 mm x 50 m 36

Plazma indikátor-ragasztócsík DuPontTM Tyvek®-ből

Cikkszám            Szélesség/hossz Db/doboz

ITP 20 20 mm x 150 m 200

Ragasztószalag-adagoló egy tekercshez

Cikkszám            Db/doboz

TDS 25 1

Napi tesztlap
Bowie & Dick teszt részére textilcsomagba.

Cikkszám            Db/doboz

DT 50 50

Napi tesztcsomag
Kész tesztcsomag Bowie & Dick teszthez.

Cikkszám            Db/doboz

DCG 2 20

DC 20 20

Nedvszívó tálcabélelők
Tálcákba helyezhető nedvszívó lapok a lecsapódó kondenzáció 
felszívására.

TL-Standard Méret (mm) Db/doboz

TL 25 250 x 300 1000

TL 40 400 x 500 500

TL 50 500 x 300 500

TLWE-Tálcabélelők szélekkel

TLWE 2525 250 x 250 500

TLWE 4825 480 x 250 500

TLWE 5030 500 x 300 500

TLNW-Tálcabélelők nonwovenből

TLNW 1525 150 x 250 3200

TLNW 3025 300 x 250 1200

TLNW 3040 300 x 400 1200

TLNW 3050 300 x 500 600

ÚJ!
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A termékekben a változtatás jogát fenntartjuk.

Hegesztőgépek
Modell: RS 120 A Hegesztőgép

Modell: RS 300 A Programozható hegesztőgép nyomtatóval

Modell: IS-250 Impulzushegesztő tartóval és vágóval

Tartó-vágó állvány 3 különböző szélességben

 CD 600, CD 900, CD 1200

Nem toxikus jelölő tollak
Víz- és hőálló tollak. 10 db/doboz.

Cikkszám            Szín       Méret (mm) Db/doboz

MAR 1 0.75 100

MAR 1T 1.00 100

MAR 2 0.75 100

MAR 3 0.75 100

MAR 4 0.75 100

PB – Redős papírzacskók
Hegeszthető papírzacskók gőzindikátorral.

Cikkszám            Méret (mm) Db/doboz

PB 1 90 x 50 x 125 1000

PB 2 110 x 30 x 190 1000

PB 3 125 x 50 x 250 1000

PB 4 140 x 75 x 250 500

PB 5 140 x 50 x 330 500

PB 6 165 x 50 x 380 500

PB 7 180 x 95 x 380 500

PB 8 190 x 65 x 330 500

PB 9 250 x 100 x 380 500

PB 10 300 x 75 x 530 250

PB 12 380 x 610 x 125 250

Cikkszám            Csík/szalagtartó Db/doboz

SC 250 (papír) 250 1000

TSC 200 (Tyvek) 200 800

Hegesztési varratellenőrző lap
A hegesztési varrat ellenőrzésére.

Cikkszám            Szélesség/hossz   Db/doboz

HR 39 50 mm x 200 m 5

HR 40 75 mm x 200 m 4

HR 41 100 mm x 200 m 3

HR 42 150 mm x 200 m 2

HR 43 200 mm x 200 m 1

HR 44 250 mm x 200 m 1

HR – Hőlégtekercsek
Poliamid tömlők hőlégsterilizáláshoz.

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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HIGIÉNIAI ESZKÖZÖK
SteriPro
UVC fertőtlenítő robot

Amit nyújt
  Elpusztítja a kórokozók 99,9999%-át

 Azonnali beilleszkedés a fertőtlenítési folyamatokba

  A helyes fertőtlenítési idő automatikus észlelése a szoba 
méretétől függően

  Távvezérlés tableten és okos alkalmazáson keresztül

  A legmegbízhatóbb választási lehetőség a piacon

Alkalmazási terület
  Műtők

  Betegszobák

  Öltözők, irodák

Az UVC hatékonyan elpusztítja:

  Az ultraibolya fény a germicid hullámhosszon keresztül – kb. 
254 nm-en eliminálja az organizmusokat.

  Az UCV tartomány hullámhossza különösen káros a sejtekre, 
mivel elnyeli a fehérjéket, az RNS-t és a DNS-eket.

  A higanygőz-lámpák energiájuk körülbelül 95%-át 253,7 nm 
hullámhosszon sugározzák, ami olyan közel van a  
DNS-abszorpciós csúcshoz, hogy nagy a csíraölő hatásuk.

HIGIÉNIAI ESZKÖZÖK          FERTŐTLENÍTŐ ROBOT
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iHealth PT3
Érintés nélküli hőmérő

Fieberscan Pro
Teljesen automata & anonim láz 
érzékelő rendszer

Amit nyújt
  Többcélú hőmérsékletmérés 4 m távolságig és 40 fő létszámig 

egyidejűleg, 0,5 ° C pontossággal! A lázriasztás határértéke 
beállítható. 

  Amikor az automatikus „lázriasztás” bekapcsolt, a rendszer 
kombinált termikus és vizuális pillanatképet tárol, és 
a monitoron megjeleníti a portréképet és mutatja a 
hőmérsékletet. 

  Általában minden olyan személy, akinek az arca látható a 
kameramezőben, rögzítésre és tárolásra kerül az archívumban 
az aktuálisan mért hőmérséklettel, dátummal és idővel. 
Az archiválás manuálisan beállítható, vagy általában 
kikapcsolható. 

  Az összes látogatószám szintén rögzíthető.

A rendszer tartalmazza
• 1 db Dupla objektíves kamera a hő + vizuális világításhoz 
• 1 hőkamera, 256x192 IRFPA érzékelő 25hz, 56 x 42 fokos szög 
•  1 kamera vizuális fénnyel, érzékelő 1280x768 pixel 80 fokos 

szöggel 
• 1 db háromlábú állvány 
•  1 db Micro-computer szoftverrel – 1 pc. IR távirányító 

(Infravörös) 
• 1 db HDMI kábel 
• 1 db Monitor

Termékleírás
• Érintés nélküli infravörös hőmérő
• Mérés egy másodperc alatt 
• A mért értéket több mint 100 adatpont alapján állapítja meg 
• LED kijelző 
• Biztonságos és higiénikus lázméréshez 
• A sikeres mérést rezgés kíséri
•  Egyszerű használat – irányítsa a homlokra és nyomja meg a 

gombot 
• Ideális kisgyermekek esetében 
• A mérés elvégzése legfeljebb 3 cm távolságból lehetséges

Magas technológiájú hőkamerás lázmérő rendszer 2 kamerával.
Mobil termográfiai lázmérő rendszer. Tökéletes az egyszerű, érintés nélküli lázmegfigyeléshez, amikor valaki 
belép az iskolákba, óvodákba, egyetemekre, bevásárlóközpontokba, cégekbe, sportlétesítményekbe, busz- / 
vasútállomásokra, rendezvénytermekbe, műtétekre stb. 
A szabadalmaztatott arcfelismeréssel ellátott rendszer nagy mennyiségű emberáramban vizsgálja az egyének 
hőmérsékletét, észleli az emelkedett testhőmérsékletű személyeket, és célzott kiválasztást tesz lehetővé a 
lakosság további védelme érdekében. A legmegbízhatóbb választási lehetőség a piacon.

A PT3 lázmérővel biztonságosan megmérheti bárki  hőmérsékletét érintésmentesen. Kialakításának köszönhetően 
könnyedén használható, elég csupán egy másodpercre a homlok elé tartani és már meg is van az eredmény. 
A pontos mérést segítik az eszközben található távolságot és környezeti hőmérsékletet érzékelő szenzorok, 
a mérés végeztével a hőmérő rezgéssel jelez, így akár alvás közben is gond nélkül megmérheti szerettei 
hőmérsékletét.
Használathoz nyomja meg a készüléken a gombot, majd tartsa a száraz, tiszta homlok elé. A többit elvégzik a 
hőmérőben lévő érzékelők, melyek a testhőmérsékletet több mint 100 adatpont alapján állapítják meg. 
Az eredmény pontosságáról további szenzorok gondoskodnak, melyek eliminálják a környezeti hőmérséklet 
torzító hatását, így a pontos mérési eredmények pillanatok alatt megjelennek a kijelzőn.

A rendszer bárhol gyorsan használható, a 
telepítés csak néhány percet vesz igénybe, 
és a művelet nagyon egyszerű!
A rendszert lehet véglegesen telepíteni.

Az iHealth az okos orvostechnikai eszközök 
élenjáró fejlesztője. Minden iHealth eszköz 
orvostechnikai eszközök tanúsítványával 
rendelkezik.

Technikai specifikációk 
• Modell: PT3 
• Méretek: 137 x 34 x 39 mm 
•  LED kijelző 
• Számok mérete a kijelzőn: 26 x 19 mm 
• Súly: 90 g (elemmel) 
• Áramellátás: 2x 1.5V AAA 
• Méri a testhőmérséklet, 3cm távolságból 
• Mértékegységek: ° C / ° F 
• Mérési pontosság: 
• - ± 0.2 ° C , 35.0 - 42.0 ° C között 
• - ± 0,5 ° C egyéb esetekben 
• Mérési tartomány: 32 – 42.9 ° C
• Hőmérséklet kijelzése: 0,1 fokos léptékben
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AUTOKLÁVOK ULTRAHANGOS  MOSÓK

MIDMARK SPEEDY B6 AUTOKLÁV – 6 literes
• B osztályú autokláv
• 6 literes kapacitás
• Adatok nyomon követhetősége
• Integrált nyomtató

QUICKLEAN ultrahangos mosó
QuickClean ultrahangos tartályokat úgy optimalizálták, hogy hatékony és 
biztonságos tisztítást biztosítsanak a kezelő számára.

Ezt egy beépített termosztatikus vezérlésű fűtés teszi lehetővé, amely minimalizálja 
az indítási időt. A „frekvenciaugrás” technológia lehetővé teszi az ultrahang állandó és 
homogén diffúzióját is.

Továbbá a fedél az integrált szennyezett folyadékgyűjtővel megakadályozza a vegyi 
anyag belégzésének vagy a bőrrel való érintkezés kockázatát.

• Három méretben kapható: 4,5 literes, 12,5 literes vagy 25 literes változatban
• Programozható ciklusok 1 és 99 perc között
• 3 év garancia

ELMASONIC S 80/H - ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK
• Elektronikus időzítő és hőmérséklet kontrol
• Autostart hőmérséklet-vezérléssel / hőfok előválasztással
• Nagy-teljesítményű generátor rendszer
• Szárazon üzemeltetés elleni védelemmel ellátott kerámia fűtés
• Gyors kigázosítás Autodegas / Degas funkcióval
• Tökéletesített tisztító hatás pásztázó hullámformával
• Biztonsági kikapcsolás

MIDMARK B23 AUTOKLÁV – 23 literes
• Automatikus ajtózárás
• Adatok nyomon követhetősége, integrált nyomtató
• A sterilizációs ciklus automatikus nyomtatása
• Bowie és Dick, Helix és Vacuum teszt ciklusok
• Előre beprogramozott sterilizációs ciklus
• A víz feltöltése / ürítése automatikus szivattyúval történik
•  Demineralizátor vagy ozmózis egység lehetséges 

csatlakoztatása
• Megfordítható tálca tartó

MIDMARK B60 AUTOKLÁV – 60 literes
•  Meglehetősen nagy teherbírással rendelkező autokláv  

(60 liter)
• Beépített nyomtató és USB port
• B és S típusú vákuum
• A ciklusok széles skálája: 121 ° C és 134 ° C
• Csak 3,5l vízfogyasztás ciklusonként 
• Integrált reverz ozmózis rendszer
• 4 tálcával és tartozékokkal 
• 220 V-os tápegység

MIDMARK B18 AUTOKLÁV – 18 literes
• Automatikus ajtózárás 
• Adatok nyomon követhetősége, integrált nyomtató 
• A sterilizációs ciklus automatikus nyomtatása 
• Bowie és Dick, Helix és Vacuum ciklusok 
• Előre beprogramozott sterilizációs ciklus 
• A víz feltöltése / ürítése automatikus szivattyúval történik 
• Demineralizátor vagy ozmózis egység csatlakoztatása 
• Megfordítható tálca tartó

HYDRIADE FAST
A Hydriade Fast az első automatikus elősterilizáló rendszer. 

A Hydriade Fast 4 az 1-ben:
• Fertőtlenít
• Ultrahangos mosást biztosít
• Öblít
• Szárít



mikrozid® AF liquid
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