HYGIENPLAN
Gör så här
Instrument
desinfektion
Art.nr: 734 340 (2 L)

Efter avslutad användning skall instrumenten läggas i lösningen. Var noga med att
alla instrument är täckta med lösning.
Efter verkningstid, skölj noggrant med
(destillerat) vatten.
Aldehyd- och fenolfritt medel för avlägsnande av
blod, sekret, fett och proteiner. Ej för känslig legering

Roterande
instrument
Art.nr: 734 341 (2 L)

Avtryck
Art.nr: 734 307 (1 L)

Verkningstid
2%:
- 5 min (bakt., virus)
- 15 min (fungi)

Art.nr: 733 028 (5 L)

Torkmedel
Art.nr: 733 029 (1 L)

4% = 40 ml/1l vatten

smutsat gods)

Lagring
Färdig brukslösning kan
användas upp till 7 dygn
beroende på nyttjande/
föroreningsnivå.
Byt vid behov

Överskrid ej rek. tid

Instrumenten läggs i lösningen. Lyft
upp och låt gods torka på papper eller
på ren trasa, skölj EJ med vatten.

Minimum
Färdig
5 min (bakt., virus) brukslösning
Max. 60 min (fungi)

>99% biologiskt nedbrytbar, aldehyd- och fenolfri
För material kompatibla med alkaliska lösningar,
ej till mässing, koppar, aluminium eller färgkodade
instrument.

Överskrid ej maximal
rekommenderad tid

Byt lösningen dagligen och
vid behov.

Färdig
brukslösning
Hållbarhet öppen
1-2 veckor
beroende på
arbetets intensitet.

Förvaras i ett tätt tillslutet
kärl vid temperatur
över +5ºC.

Avsett för dentala diskdesinfektorer.
Lågalkaliskt, skonsamt mot aluminium.
Anpassat för dentaltgods t.ex.
instrumentbrickor m.m.

Manuell
25 ml/10 l vatten

Stängd originalbehållare.
Ej i direkt solljus, frostfritt
i normal rumstemperatur.

För alla typer av diskmaskiner och gods;
glas, poslin, rostfritt, labutensiler.
Motverkar kalk och rostbildning, ger en
blank och fläckfri yta.
Missfärgat gods blötlägges, rengöres och
efterpoleras manuellt.

Sker automatiskt
Stängd originalbehållare, ej i
via doseringssystem direkt solljus, frostfritt i
normal rumstemperatur.

5 minuter
Lägg avtrycket i brukslösningen.
Var uppmärksam på att alla delar är
täckta med den desinficerande lösningen.
Efter verkningstiden, skölj noggrant
med vatten.

brukslösningen i ultraljudsUltraljudsrengöring Applicera
badet och ev. i dess glasbägare.
enzym
För bruk på icke-porösa ytor, låt luft
Art.nr: 734 343 (2 L)

2% = 20 ml/1l vatten

4% (vid kraftigt

Får ej användas efter arbete med produkter som
innehåller aminer!

Maskindiskmedel

Blandning

Automatisk
se maskinleverantörens anvisning.

Minimum
15 min

3% = 30 ml/1l vatten

Plats avsedd för brandfarliga
vätskor.
Byt lösningen dagligen
och vid behov.

Program enligt
med maskintillverkarens
instruktioner

Automatisk,
se anvisning från
maskinleverantör

Originalbehållare.
Ej i direkt solljus, frostfritt
i normal rumstemperatur.

2 % = 20 ml/1l vatten

Förvaras som koncentrat i
originalbehållare

tränga ut håligheter. Skölj därefter noggrant med vatten och torka av.
Ej rekommenderat till plast- och gummidetaljer.

Enzymatiskt
maskindiskmedel
Art.nr: 734 344 (5 L)

Trippelverkande desinficerande
koncentrat avsett för dentala diskdesinfektorer.
Skonsam pH-neutral lösning för effektiv
borttagning av vävnad och fett
100% biologiskt nedbrytbar, aldehyd- och fenolfri

Sugrengöring
Art.nr: 734 303 (1 L)

Genomskölj av sugsystem utförs 1 gg/dag. 5-10 minuter
Dispensera/sug upp brukslösning i
sugsystem inklusive fontänskål. Efter
rengöring, skölj noggrant med vatten.

(ljummet/varmt vatten)

Biologiskt nedbrytbar, rester kan hällas i avlopp

Handdesinfektion
Gel
Art.nr: 734 306 (1 L),
734 308 (75 ml),
734326 (600 ml)

Allroundtvål

Färdig
brukslösning

Plats avsedd för brandfarliga vätskor.
Ej över +50ºC. Håll borta från
värmekällor inlusive solljus.
Håll borta från
oxiderade material
samt starka syror.

Blöt händer/ kroppen och tvåla in,
skölj sedan bort lödder och tvålrester.
Kan användas till hela kroppen.

Färdig
brukslösning

Förvara i stängd förpackning i
rumstemperatur.
Hållbarhet 36 månader.
Skyddas mot frost

Top Dent Soft Skin är en återfuktande
kräm för daglig vård av hud.

Färdig
brukslösning

Förvara i stängd förpackning i
rumstemperatur.
Hållbarhet 36 månader.
Skyddas mot frost

Färdig
brukslösning
på servett

Plats avsedd för brandfarliga vätskor.
Ej över +50ºC. Håll borta från
värmekällor inlusive solljus.
Håll borta från
oxiderande material
samt starka syror.

Färdig
brukslösning

Plats avsedd för brandfarliga vätskor.
Håll borta från värmekällor inlusive
solljus.

1 minut

Färdig
brukslösning
(spray/ pump)

Skydda mot extrem värme
och kyla.

5-10 minuter

Färdig
brukslösning

Produkten är irriterande.
Använd skyddshandskar vid
användning av produkten.

Tvätta händerna med tvål och vatten om
händerna är synligt smutsiga.
Tag 3-5 ml gel på torr och ren hud.
Gnid in händerna, fingertoppar och
mellan fingrarna noggrant.
Låt lufttorka.

min 15 sek
(i enlighet med
SS-EN 1500:2013)

Art.nr:
734 322 (1 L)
734 325 (600 ml)

Soft skin
Hudkräm
Art.nr: 734 327 (600 ml),
734 328 (250 ml),
734 332 (50 ml)

Den innehåller antioxidanter, fuktbalansbevarande substanser och antiinflammatoriska ämnen .
Lätt parfymerad.

Öppna klaffen i toppen på det locket och
dra ut servetten till den perforerade delen.
Efter att ha rivit loss servetten stäng genast så undviker du att resterande
servetter torkar.
Stryk med servetten och låt ytan luft torka.

Servett
Art.nr: 734 305

Ytdesinfektion
Art.nr
Oparfymerad (1 L)
735 571, 734342
Svag Apelsindoft
735 901 (1 L)

Skumtvätt
Art.nr
734323 (200 ml),
734324 (500 ml)

30 sekunder

min 30 sek
Används outspätt på alla ytor som tål
alkohol. Dränk en kompress med lösning.
Stryk ut och torka flera gånger tills ytan
blir ren. Låt lufttorka.
Alkoholbaserad

Täck ytan som ska rengöras med skum.
Torka bort med en torr trasa eller
pappershandduk.
Används för rengöring av läder eller
konstmaterial (exv. vinyl).
Ej alkoholbaserad

Sanitär
Art.nr: 734321 (1 L)

Spraya eller applicera på ytan med
svamp. Skölj med vatten.
Sanitär är ett surt, visköst antimikrobiellt rengöringsoch desinfektionsmedel för sanitärt porslin, handfat,
kakel och kakelfog. Sanitär kan även användas för att
rengöra koppar, mässing, brons och rostfritt stål.
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