HIGIENSKI NAČRT
v zobozdravstvenih in zdravstvenih ambulantah
Perfect disinfection

NAMEN UPORABE

POVRŠINE

UPORABA

IZDELEK

DOZIRANJE

KDAJ?
Počistite površine po
vsakem delovnem dnevu ali
po potrebi.

Čiščenje in dezinfekcija
površin in zdravstvenih
naprav iz stekla, kovine in
gume.

Quatrodes® Forte

1% v 15 minutah
(5 ml na 995 ml vode)

Quatrodes® Extra

0,5% v 15 minutah
(2,5 ml na 997,5 ml vode)

Čiščenje in dezinfekcija
površin, ki so občutljive na
alkohol.

Velox® Foam Extra
Velox® Wipes NA

Popršite/pobrišite površine in
počakajte 1 minuto.

Po potrebi.

Čiščenje in dezinfekcija
majhnih ali težko dostopnih
površin, npr. delovnih
površin, naslonjačev,
dentalnih enot.

Medi® Spray
Velox® Top AF
Velox® Wipes

Popršite/pobrišite površine in
počakajte 30 sekund.

Pred in po vsakem posegu,
v primeru kontaminacije ali
po potrebi.

Čiščenje in dezinfekcija
sesalnih naprav.

Quatrodes® Unit NF

2% v 15 minutah
(20 ml na 980 ml vode)
Sperite z vodo.

Po vsakem pacientu.

Čiščenje in dezinfekcija
zobozdravstvenih in kirurških
instrumentov ter
pripomočkov.

Viruton® Pulver

1% v 30 minutah
(10 g na 1 l vode)

Pred posegom.

Čiščenje in dezinfekcija
odtisnih žlic, zobnih aparatov,
zobnih odtisov.

Viruton® Extra

1% v 15 minutah
(5 ml na 995 ml vode)

Pred posegom.

Viruton® Forte

0,5% v 15 minutah
(2,5 ml na 997,5 ml vode)

Čiščenje in dezinfekcija orodij
za vrtanje, kot so vrtalniki,
freze, brusilni diski.

Viruton® Bohr

Za 15 minut potopite v izdelek, ki je
pripravljen za takojšnjo uporabo.

Nemudoma po uporabi.
Nato sperite, posušite in
sterilizirajte.

Čiščenje in dezinfekcija
ročnikov.

Medi Spray
Velox® Top AF
Velox® Wipes

Popršite/pobrišite površine in
počakajte 30 sekund.

Po uporabi.

Higienska in kirurška
dezinfekcija rok.

Velodes® Soft

Higienska dezinfekcija v 30
sekundah (2x3 ml tekočine).
Kirurška dezinfekcija v 30 sekundah
(2x3 ml tekočine).

Pred in po vsaki uporabi, v
primeru kontaminacije ali po
potrebi.

Higiensko umivanje rok.

Velodes® Scrub
Velodes® Soap

Nanesite na mokre roke tako, da se
naredi nežna pena. Sperite z vodo.

Po potrebi.

Velodes® Soap Foam

Nanesite majhno količino pene na
mokre roke, umijte si roke in jih
sperite.

MEDICINSKA
OPREMA

MEDICINSKI
INSTRUMENTI

SVEDRI

DEZINFEKCIJA
ROK

UMIVANJE
ROK

Nega rok.

Velodes® Cream
Velodes® Cream
Aloe Vera

Nežno vmasirajte v kožo na rokah
in na nohte.

Vsakič, ko si umivate roke
ali po potrebi.

www.medisept.pl

KDO?

®

Velox Wipes
Robčki s formulo na osnovi alkohola za čiščenje in dezinfekcijo
površin medicinske opreme


širok mikrobicidni spekter že v
30 sekundah



izjemne čistilne lastnosti



nežen, svež vonj po grenivki in mandarini

10+2
GRATIS

Cena za pakiranje (doza)
4,58 €
5,50 €

Namočeni v formuli na osnovi alkohola, so robčki
Velox Wipes sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo v
enem. Namenjeni so hitri dezinfekciji majhnih, težko
dostopnih površin medicinske opreme, stolov, postelj,
zobnih vrhov pred postopkom sterilizacije in odtisnih
žlic ter silikonskih modelov. Priporočljiva uporaba tudi
za površine, ki so v stiku s hrano.

Cena za pakiranje (vrečka)
4,00 €
4,80 €

Lastnosti izdelka:



Testirani v skladu z novimi standardi za
dezinfekcijo (EN 14885).



Širok, mikrobicidni spekter, ki zajema
bakterije, mikrobakterije, glive in viruse.
Izjemne čistilne lastnosti.





Visoka materialna toleranca brez
aldehidov in fenolov.
Nežen in svež vonj

Prednosti:








Zagotovljena učinkovitost in varnost uporabe.
Visoko zmanjšanje tveganja za okužbe.
Hitri učinek na razkužene površine.
Sposobnost uporabe na različnih tipih materialov.
Osvežilni učinek.
Ekonomičen.

Medi Spray

Formula, ki omogoča takojšnjo uporabo za čiščenje in
hitro dezinfekcijo majhnih površin medicinske opreme

 širok mikrobicidni spekter že
v 30 sekundah
 izjemne čistilne lastnosti
 nevtralni vonj
 pripravljen na uporabo

Medi Spray je s vojo formulo pripravljen na
takojšnjo uporabo, s širokim spektrom
mikrobiološke aktivnosti v kombinaciji s
kratkim časom delovanja in zelo učinkovitimi
čistilnimi lastnostmi ter lastnostjo, ki ščiti
materiale, na katere ga nanesemo

Lastnosti izdelka
:



Preizkušeno v skladu z novimi standardi
za dezinfekcijo (EN 14885).



Širok mikrobicidni spekter, ki zajema
bakterije, mikrobakterije, glive in viruse.




Izjemne čistilne lastnosti.




Visoka materialna toleranca (brez
aldehidov in fenolov).
Nevtralni vonj.
Pripravljen na uporabo.

Cena za pakiranje (1L)
9,45 €
10,50 €

Prednosti:







Zagotovljena učinkovitost in varnost uporabe.
Visoko zmanjšanje tveganja za okužbe.
Hitri učinek na razkužene površine.
Sposobnost uporabe na občutljivih materialih.
Idealno za osebje, občutljivo na dišave.

Viruton® Extra
Encimski koncentrat za čiščenje in
dezinfekcijo medicinskih instrumentov

 koncentracija raztopine že od 0,5%.
 anti-korozijske lastnosti.
 ne potrebujete aktivatorja.
 odlične čistilne lastnosti.

Viruton® Extra je izjemno učinkovita formula
za hkratno čiščenje in dezinfekcijo vseh vrst
medicinskih in kirurških instrumentov, vključno
z rotacijskimi instrumenti.

Lastnosti izdelka:



Testirano v skladu z novimi standardi
za dezinfekcijo (EN 14885).



Visoka materialna toleranca
brez aldehidov in fenolov.



Širok mikrobicidni spekter, zajema bakterije
mikrobakterije, glive, viruse (Adeno, Polio).




Izjemne čistilne lastnosti
Nizka koncentracija raztopine: 0,5%.

Cena za pakiranje (1L)
15,45 € 17,50 €

Prednosti:








Lahko se uporabi na občutljivih materialih.
Zagotovljena učinkovitost in varnost uporabe.
Visoko zmanjšanje tveganja za okužbe.
Učinkovito odstranjuje posušeno organsko umazanijo.
Ekonomično.
Hitrost in priročnost pri pripravi raztopine.

Viruton® Bohr
Formula, ki omogoča takojšnjo uporabo za čiščenje in
dezinfekcijo rotacijskih instrumentov

 material z visoko toleranco
 vsebuje inhibitorje korozije
 širok mikrobicidni spekter
 hitro delovanje

Izdelek je zasnovan za hkratno čiščenje in dezinfekcijo
natančnih rotacijskih instrumentov ter drugih invazivnih
medicinskih orodij.

Lastnosti izdelka



Testirano v skladu z novimi standardi za
dezinfekcijo (EN 14885).



Širok mikrobicidni spekter, ki zajema bakterije
mikrobakterije, glive, viruse (Adeno, Polio).




Izjemne čistilne lastnosti.
Visoka materialna toleranca (brez aldehidov in
fenolov).

Cena za pakiranje (1L)
8,82 € 10,80 €

Prednosti







Zagotovljena učinkovitost in varnost uporabe.
Visoko zmanjšanje tveganja za okužbe.
Hitri učinek na razkužene površine.
Sposobnost uporabe na občutljivih materialih.
Ekonomično.

