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39 éves tapasztalat a fertőtlenítőszerek gyártásában
A Hygiene360 1982-es alapítása óta a vállalat kiváló minőségű fertőzés-megelőző fertőtlenítő termékeket fejleszt és gyárt az 
egészségügyi szakemberek számára. Az elmúlt 39 év során a Hygiene360 nemcsak a gyorsan ható fertőtlenítő szerek széles skáláját 
fejlesztette ki, hanem innovatív fogyóeszközöket is bevezette, amelyek megvédik az egészségügyi dolgozókat a fertőzéstől.
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A fertőzések ellenőrzése és megakadályozása az 
egészségügyi intézményekben egy folyamatos 
csata!
A Hygiene360 fertőtlenítőszereket és tisztítószereket gyárt kórházak, poliklinikák, sürgősségi és egészségügyi 
szolgáltatások  valamint orvosi központok  számára.
A nozokomiális fertőzések (kórház által szerzett fertőzések vagy egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések)
komoly aggodalomra adnak okot az egészségügyi ágazatban. A Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Európai 
Központ (ECDC) becslései szerint az európai kórházak 18 betegéből minden nap kialakul egy  az egészségügyi 
ellátással összefüggő fertőzés. Továbbá, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ jelentése alapján 
az átlagos túlsúly 7,1% volt  azokban az európai országokban, ahol 4 131 000 beteget érintettek körülbelül 4544 100 
egészségügyi betegség-epizódhoz társult fertőzés minden évben.
Az egészségügyi intézményeknél nagyobb a mikroorganizmusok átvitelének kockázata, ezért a fertőtlenítőszerek 
gyártójaként a Hygiene360 fertőtlenítő és tisztítószerek teljes választékát kínálja az említett egészségügyi 
létesítményeknek, intézményeknek.
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A fertőzések ellenőrzése és megelőzése során semmit nem szabad a véletlenre hagyni. Ez az oka annak, hogy a Hygiene360 átfogó, gyors és 
biztonságos termékeit színkóddal láttuk el alkalmazásuk szerint.
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A PROSEPT® áttekintése

* 2019. augusztustól érhető el
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Felülethez

PROSEPT® Spray X 60 mp X X X

PROSEPT® Sensi X 60 perc X X

PROSEPT® Foam X 60 perc X

PROSEPT® Wipes X 60 mp 120
kendő

120
kendő

PROSEPT® Jumbo Wipes X 60 mp 100
kendő

PROSEPT® Value Wipes X 60 mp
120* vagy 

250
kendő

PROSEPT® Luxury Wipes X 60 mp 165
kendő

PROSEPT® Premium Wipes X 60 mp 120
kendő

PROSEPT® Floor X 5 perc X

PROSEPT® Floor XL X 60 perc X

Műszerekhez

PROSEPT® Fortis X 15 perc X X X

PROSEPT® Pera X 10 perc X

PROSEPT® Sonic X - X

PROSEPT® Burs X 2 perc X X X

PROSEPT® Contra X 5 perc X

Lenyomat és elszívó

PROSEPT® Jet Forte X - X X

PROSEPT® Jet D X 60 perc X X

PROSEPT® Impression X 60 mp X

PROSEPT® Impression S X 60 mp X
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Kéz
PROSEPT® Hand Wash X - X X X X X

PROSEPT® Med X 60 mp X X X X

PROSEPT® Gel X 60 mp X X X X X

PROSEPT® Hand Cream X - X

myArtisto MS-3 
Fertőtlenítő adagoló - X

myArtisto AS-3 
Fertőtlenítő adagoló - X

Mosószer
PROSEPT® Laundry X 30 perc X

A PROSEPT® áttekintése
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Kiegészítők és alkalmazási segédeszközök
PROSEPT® Áztató tálca X X

PROSEPT® Fúró áztató tálca X

PROSEPT® Lenyomat áztató tálca X

PROSEPT® Kanna pumpa (20 ml) X X

PROSEPT® Adagoló pumpa (20 ml) X X

PROSEPT® Adagoló pumpa (3 ml) X X X

PROSEPT® Spray végződés C1 X

PROSEPT® Spray végződés I1 X

PROSEPT® Kanna tartály X X

PROSEPT® Kendő doboz 1  (üres doboz) X X

PROSEPT® Kendő doboz 2 (üres doboz) X X X

PROSEPT® Kendő doboz 3 (üres doboz) X X X
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Használatra kész fertőtlenítőszerek 
és tisztítószerek kis felületekhez
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PROSEPT® Spray
Használatra kész megoldás nem invazív orvostechnikai eszközök 
gyors és átfogó fertőtlenítésére.

• Kevesebb mint 50% alkoholtartalom
A fertőtlenítőszer különösen alkalmas érzékeny felületekre, például műbőr
burkolatokra vagy akrilüvegre.

• Nagy szerves terhelés mellett tesztelték
A fertőtlenítőszer még akkor is hatékony, ha súlyos szerves szennyeződés, például
vér vagy más testfolyadék van jelen.

• Ergonómiai kialakítású flakon
Az ergonómiailag kialakított palack biztosítja a fertőtlenítőszer biztonságos és 
egyszerű alkalmazását.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható védőkesztyűt. Ha spray-
fertőtlenítést használ, viseljen maszkot. Teljesen nedvesítse meg a fertőtlenítendő 
felületet vagy orvostechnikai eszközt. Tartsa be a behatási időket. Szükség esetén 
szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, tiszta ruhával. Az első használat előtt 
ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a terméket egy kis, nem feltűnő 
területre hordja. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon szabad használni.

Összetétel 100g-ban: 20 g etanol, 28 g 1-propanol, 0,056 g kvaterner 
ammóniumvegyületek

Kiszerelési egység: 1 literes palack flip top kupakkal, 2 literes flakon, 5 literes kanna

Teljesen virucid

Baktericid hatású (1,6) 60 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2) 60 mp
Tuberkulocid (3) 60 mp
Mycobactericid (3) 60 mp
Élesztőirtó (4,6) 60 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 60 mp
Korlátozott spektrumú virucid (8,9) 15 mp
BVDV (9) 15 mp
Koronavírus (9,10) 15 mp
Hepatitis B vírus (9) 15 mp
Hepatitis C vírus (9) 15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (7,9) 15 mp
HIV (9) 15 mp
A H3N2 influenza A vírus (9) 15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (9) 15 mp
Virucid (9,12) 60 mp
5. típusú adenovírus (9) 60 mp
MNV norovírus (9) 30 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (9) 60 mp

(1) EN 13727, EN 13697 *, EN 14561 *, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, EN 14563 *, (4) EN 13624, EN 13697 * , EN 14562 *, (5) CaDR, (6) EN 16615, (7) RKI / DVV irányelvek, (8) aktív az összes 
burkolt vírus ellen, (9) EN 14476, (10) FCoV póthelyettesítő vírus, (11) BVDV helyettesítő vírus, (12) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen, * vivőteszt.
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PROSEPT® Sensi
Alkoholmentes, felhasználásra kész megoldás nem invazív 
orvostechnikai eszközök gyors és átfogó fertőtlenítésére.

• Alkoholmentes
Az alkoholmentes fertőtlenítőszer alkalmas érzékeny felületek és tárgyak, például
ultrahangos szonda vagy akrilüveg fertőtlenítésére is.

• Rövid expozíciós idő
15 másodpercen belül inaktiválja a baktériumokat és vírusokat, mint például a HBV,
a HCV és a HIV.

• Hosszantartó antimikrobiális hatás
Az antimikrobiális hatás a termék megszáradása után is megmarad, hatékonyan
csökkentve az újraszennyeződés kockázatát.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható védőkesztyűt. Ha spray-
fertőtlenítést használ, viseljen maszkot. Teljesen nedvesítse meg és törölje le a 
fertőtlenítendő felületet vagy orvostechnikai eszközt. Tartsa be a behatási időket. 
Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, tiszta ruhával. A 
biocidok felhalmozódásának elkerülése érdekében naponta egyszer, vízzel átitatott, 
egyszer használatos ruhával törölje le a bőrrel érintkező orvostechnikai eszközöket.

Összetétel 100 g-ban: 0,4 g benzalkónium-klorid, 0,4 g N-alkil-amino-propil-glicin

Kiszerelés : 1 literes flakon flip top kupakkal, 5 literes kanna

Alkohol mentes

Baktericid hatású (1,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2) 15 mp
Tuberkulocid (3) 60 perc
Mycobactericid (3) 60 perc
Élesztőirtó (4,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (7,10) 15 mp
BVDV (10) 15 mp
Koronavírus (9,10) 15 mp
Hepatitis B vírus (10) 15 mp
Hepatitis C vírus (8,10) 15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (10) 15 mp
HIV (10) 15 mp
H3N2 influenza A vírus (10) 15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (10)           15  mp
Virucid (10,11) 60 perc
5. Típusú adenovírus (10) 30 perc
MNV norovírus (10) 60 perc
1. típusú LSc-2ab poliovírus (10) 60 perc
A rotavírus Wa törzse (10) 30 mp

(1) EN 13727, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) EN 16615, (7) aktív az összes burkolt vírus ellen, (8) BVDV helyettesítő vírus, (9) FCoV helyettesítő vírus, (10) EN 14476, 
(11), amely aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen.
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PROSEPT® Foam
Használatra kész hab az érzékeny felületekkel rendelkező 
orvostechnikai eszközök fertőtlenítéséhez, tisztításához és 
ápolásához.
• Alkohol mentes

Az alkoholmentes fertőtlenítőszer alkalmas érzékeny felületek és tárgyak, például
ultrahangos szonda vagy akrilüveg fertőtlenítésére.

• Rövid behatási idő
15 másodpercen belül inaktiválja a baktériumokat és vírusokat, mint például a HBV,
a HCV és a HIV.

• Hosszantartó antimikrobiális hatás
Az antimikrobiális hatás a termék megszáradása után is megmarad, hatékonyan
csökkentve az újraszennyeződés kockázatát.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható védőkesztyűt. Vigyen fel habot a 
felületre, és száraz egyszer használatos ruhával terítse szét. Hagyja hatni az anyagot. 

Összetétel 100 g-ban: 0,4 g benzalkónium-klorid, 0,4 g N-alkil-amino-propil-glicin 

Kiszerelés: 200 ml habosító fejjel ellátott flakon

(1) EN 13727, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) EN 16615, (7) aktív az összes burkolt vírus ellen, (8) BVDV helyettesítő vírus, (9) FCoV helyettesítő vírus, (10) EN 
14476, (11), amely aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen.

Baktericid hatású (1,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2) 15 mp
Tuberkulocid (3) 60 perc
Mycobactericid (3) 60 perc
Élesztőirtó (4,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (7,10) 15 mp
BVDV (10) 15 mp
Koronavírus (9,10) 15 mp
Hepatitis B vírus (10) 15 mp
Hepatitis C vírus (8,10) 15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (10) 15 mp
HIV (10) 15 mp
H3N2 influenza A vírus (10) 15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (10)       15 mp
Virucid (10,11) 60 perc
5. típusú adenovírus (10) 30 perc 
1. típusú LSc-2ab poliovírus (10) 60 perc
MNV norovírus (10) 60 perc
A rotavírus Wa törzse (10) 30 mp

Alkohol mentes
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Fertőtlenítő és tisztító 
koncentrátumok nagy 
felületekhez
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PROSEPT® Floor
Kíméletes és gazdaságos folyékony koncentrátum az 
orvostechnikai eszközök nagy felületeinek fertőtlenítéséhez és 
tisztításához.
• Rendkívül gazdaságos koncentrátum

A rendkívül gazdaságos koncentrátum jelentősen csökkenti a fertőtlenítési
költségeket.

• Jó anyag kompatibilitás
A termék alkalmas különféle padlóburkolatok és vízben mosható felületek
fertőtlenítésére.

• Egyszerű alkalmazás
A fertőtlenítőszer-koncentrátumok gyors és egyszerű adagolásánál a mérőkupak
segíti a mennyiségek beállítását.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható védőkesztyűt és védőszemüveget.  
A munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint készítse el. A helyes adagoláshoz 
használja a kupakban található mennyiségjelölést. Használjon törlőkendőt vagy 
moppot a fertőtlenítéshez és tisztításhoz a kezelendő felületeken. Ügyeljen arra, hogy a 
felület minden része teljesen meg legyen nedvesítve. Tartsa be a behatási időket. Az első 
használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a terméket egy 
kis, nem feltűnő területre hordja fel.

Összetétel 100 g-ban: 10 g kvaterner ammóniumvegyületek, parfümök, színezékek

Kiszerelés: 2 literes palack mérőkupakkal

(1) EN 13727, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 13624, (4) CaDR, (5) EN 16615, (6) aktív az összes burkolt vírus ellen, ( 7) FCoV helyettesítő vírus, (8) BVDV helyettesítő vírus, (9) EN 14476.

Kíméletes

Baktericid (1) 2%-an 1 perc
Antibiotikum-rezisztens 
baktériumok (2) 2%-an 1 perc

Élesztőirtó (3,5) 2%-an 1 perc
Antibiotikum-rezisztens 
élesztők (4) 2%-an 1 perc

Korlátozott spektrumú 
virucid (6,9) 

2%-an 5 perc

BVDV (9) 2%-an 5 perc
Koronavírus (7,9) 2%-an 5 perc
Hepatitis B vírus (9) 2%-an 5 perc
Hepatitis C vírus (8,9) 2%-an 5 perc
1. típusú herpes 
simplex vírus (9) 2%-an 5 perc

HIV (9) 2%-an 5 perc
A H3N2 influenza A vírus (9) 2%-an 5 perc
Ankara (MVA) Vaccinia  
vírus törzs (9) 2%-an 5 perc

5. típusú adenovírus (9) 2%-an 1perc
MNV norovírus (9) 2%-an 5 perc

Kupak
 (1 kupak = 20 ml)

1x 
(= 20 ml) 2%

Víz 980 ml

Idő 5 perc

  Adagolás
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PROSEPT® Floor XL
Erős és gazdaságos folyadék koncentrátum a nagy orvosi 
eszközök felületének fertőtlenítésére és tisztítására.

• Rendkívül gazdaságos koncentrátum
A rendkívül gazdaságos koncentrátum jelentősen csökkenti a fertőtlenítési
költségeket.

• Erőteljes tisztítószer
Egy lépésben tisztítja és fertőtleníti a padlót.

• Jó anyag kompatibilitás
A termék alkalmas különféle padlóburkolatok és vízben mosható felületek
fertőtlenítésére.

• Egyszerű alkalmazás
A fertőtlenítőszer-koncentrátumok gyors és egyszerű adagolásánál a mérőkupak
segíti a mennyiségek beállítását.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható védőkesztyűt és védőszemüveget.  
A munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint készítse el. A helyes adagoláshoz 
használja a kupakban található mennyiségjelölést. Használjon törlőkendőt vagy 
moppot a fertőtlenítéshez és tisztításhoz a kezelendő felületeken. Ügyeljen arra, hogy a 
felület minden része teljesen meg legyen nedvesítve. Tartsa be a behatási időket. Az első 
használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a terméket egy 
kis, nem feltűnő területre hordja fel.

Összetétel 100 g-ban:13,9 g N- (3-amino-propil) -N-dodecil-propán-1,3-diamin, 
anionos felületaktív anyagok, nemionos felületaktív anyagok, tisztítást fokozó anyagok, 
illatok, színezékek

Kiszerelés: 5 literes kanna

  Adagolás

(1) EN 13727, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) EN 16615, (7) RKI / DVV irányelvek, (8) aktív az összes burkolt vírus ellen, (9) FCoV szubsztitútos vírus, (10) BVDV szuréta 
vírus, (11) EN 14476.

Kupak (1 kupak = 20 ml) 1x  (= 20 ml) 1%

Víz 1980 ml
Idő 60 perc

Szuper gazdaságos

Baktericid (1) 0.5%-an 10 perc
Antibiotikum-rezisztens bakt. (2) 0.5%-an 10 perc
Tuberkulocid (3) 1%-an  60 perc
Élesztőirtó (4,6) 0.5%-an 5 perc
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 0.5%-an 5 perc
Korlátozott spektrumú virucid (8,11) 1%-an 5 perc
BVDV (7,11) 0.25%-an 5 perc
Koronavírus (9,11) 1%-an 5 perc
Hepatitis B vírus (11) 1%-an 5 perc
Hepatitis C vírus (10,11) 0.25%-an 5 perc
1. típusú herpes simplex vírus (11) 1%-an 5 perc
HIV (11) 1%-an 5 perc
A H3N2 influenza A vírus (11) 1%-an 5 perc
Ankara (MVA) Vaccinia vírus 
törzs (11) 1%-an 5 perc

5. típusú adenovírus (11) 1%-an 60 perc
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Használatra kész 
fertőtlenítő törlőkendők
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PROSEPT® Wipes
Hatékonyság 101 kórokozó ellen!

• Kompatibilis 275 anyaggal, beleértve a műbőrt is

PROSEPT® 
Premium Wipes 

19.3 cm x 21 cm, 120 db

PROSEPT® 
Luxury Wipes 

14.5 cm x 18 cm, 165 db

PROSEPT®

Value Wipes 
*14.5 cm x 20 cm, 120 db 
14.5 cm x 20 cm, 250 db

Tartós fedélA szilikon csillag alakú nyílás 
megakadályozza a törlők kiszáradását.

60
Seconds

Effective in

PROSEPT® Wipes 14.5 
cm x 20 cm, 120 db

* 2019. augusztusban érhető el

A legjobb fertőtlenítő törlőkendőink!



16

PROSEPT® Wipes
Használatra kész törlőkendők a nem invazív orvostechnikai 
eszközök gyors, hatékony és maradékmentes fertőtlenítéséhez. 

• Használatra kész nedves törlőkendők
A törlők használata kiküszöböli a porlasztásos fertőtlenítés szükségességét,
amely légúti, szem- és orrirritációt okozhat.

• Erősen telített törlőkendők
A fertőtlenítő törlőkendők fél évig nedvesek maradnak egy szorosan lezárt
dobozban.

• Maradék-mentes száradás
Nem hagy csíkokat, ami azt jelenti, hogy nincs szükség további törlésre.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható kesztyűt. Használat előtt vágja le 
az utántöltő tasakot. Húzza az első törlőt a tekercs közepén a fedél csillag alakú 
nyílásán keresztül. Minden használat után szorosan zárja be a törlőkendőt. A törlővel 
teljesen nedvesítse meg a fertőtlenítendő felületet vagy orvostechnikai eszközt. Tartsa 
be a behatási időket. Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, 
tiszta ruhával. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly 
módon, hogy a terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja. Csak alkohollal 
kompatibilis anyagokon szabad használni. 

A hidratáló oldat összetétele 100 g-ban: 31,3 g etanol, 16,7 g 2-propanol

Kiszerelés:  
Utántöltő tasak 120 fertőtlenítő törlőkendővel (14,5 x 20 cm), 
klasszikus illatú
Utántöltő tasak 120 fertőtlenítő törlőkendővel (14,5 x 20 cm), 
citrom illatú 
PROSEPT® törlőkendő doboz T1 (üres doboz)

(1) EN 13727, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) EN 16615, (7) RKI / DVV iránymutatások, (8) aktív az összes burkolt vírus ellen, (9) FCoV helyettesítő vírus, (10) BVDV 
helyettesítő vírus, (11) EN 14476, (12) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen.

Baktericid hatású (1,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2) 15 mp
Tuberkulocid (3) 60 mp
Mycobactericid (3) 60 mp
Élesztőirtó (4,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (8,11) 15 mp
BVDV (7,11) 15 mp
Koronavírus (9,11) 15 mp
Hepatitis B vírus (11) 15 mp
Hepatitis C vírus (10,11) 15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (7,11) 15 mp
HIV (11) 15 mp
H3N2 influenza A vírus (7,11) 15 mp
Ankara (MVA)Vaccinia vírus törzs (11)           15 mp
Virucid (11,12) 60 mp
5. típusú adenovírus (11) 60 mp
MNV norovírus (11) 60 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (11) 60 mp
Rotavírus Wa törzs (11) 30 mp

Teljesen virucid
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PROSEPT® Jumbo Wipes
Használatra kész törlőkendők a nem invazív orvostechnikai 
eszközök gyors, hatékony és maradékmentes fertőtlenítéséhez. 

• Használatra kész nedves törlőkendők
A törlők használata kiküszöböli a porlasztásos fertőtlenítés szükségességét,
amely légúti, szem- és orrirritációt okozhat.

• Erősen telített törlőkendők
Egy kendő elegendő az 1 m2-nél nagyobb terület fertőtlenítéséhez újratöltés
nélkül.

• Maradék-mentes száradás
Nem hagy csíkokat, ami azt jelenti, hogy nincs szükség további törlésre.

Termékhasználat:  Védekezésként viseljen eldobható kesztyűt. Használat előtt vágja le 
az utántöltő tasakot. Húzza az első törlőt a tekercs közepén a fedél csillag alakú nyílásán 
keresztül. Minden használat után szorosan zárja be a törlőkendőt. A törlővel teljesen 
nedvesítse meg a fertőtlenítendő felületet vagy orvostechnikai eszközt. Tartsa be a 
behatási időket. Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, tiszta 
ruhával. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a 
terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon 
szabad használni. 

A hidratáló oldat összetétele 100 g-ban: 31,3 g etanol, 16,7 g 2-propanol

Kiszerelés:   
Utántöltő tasak 100 fertőtlenítő törlőkendővel (14,5 x 40 cm), klasszikus illattal
PROSEPT® T2 törlőkendő doboz (üres doboz)

Baktericid hatású (1,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2) 15 mp
Tuberkulocid (3) 60 mp
Mycobactericid (3) 60 mp
Élesztőirtó (4,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (8,11) 15 mp
BVDV (7,11) 15 mp
Koronavírus (9,11) 15 mp
Hepatitis B vírus (11) 15 mp
Hepatitis C vírus (10,11) 15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (7,11) 15 mp
HIV (11) 15 mp
H3N2 influenza A vírus (7,11) 15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírustörzs (11)        15 mp
Virucid (11,12) 60 mp
5. típusú adenovírus (11) 60 mp
MNV norovírus (11) 60 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (11) 60 mp
Rotavírus Wa törzs (11) 30 mp

Teljesen virucid

(1) EN 13727, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) EN 16615, (7) RKI / DVV iránymutatások, (8) aktív az összes burkolt vírus ellen, (9) FCoV helyettesítő vírus, (10) BVDV 
helyettesítő vírus, (11) EN 14476, (12) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen.
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PROSEPT® Value Wipes
Használatra kész törlőkendők a nem invazív orvostechnikai 
eszközök gyors, hatékony és maradékmentes fertőtlenítéséhez. 

• Használatra kész nedves törlőkendők
A törlők használata kiküszöböli a porlasztásos fertőtlenítés szükségességét, amely
légúti, szem- és orrirritációt okozhat.

• Erősen telített törlőkendők
A fertőtlenítő törlőkendők fél évig nedvesek maradnak egy szorosan lezárt
dobozban.

• Maradék-mentes szárítás
A fertőtlenítő törlők nem hagynak csíkokat, ezért feleslegessé teszik a további
törlőket.

NEW

(1) EN 13727, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) EN 16615, (7) RKI / DVV iránymutatások, (8) aktív az összes burkolt vírus ellen, (9) FCoV helyettesítő vírus, (10) BVDV 
helyettesítő vírus, (11) EN 14476, (12) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen.

Baktericid hatású (1,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2) 15 mp
Tuberkulocid (3) 60 mp
Mycobactericid (3) 60 mp
Élesztőirtó (4,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (8,11) 15 mp
BVDV (7,11) 15 mp
Koronavírus (9,11) 15 mp
Hepatitis B vírus (11) 15 mp
Hepatitis C vírus (10,11) 15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (7,11) 15 mp
HIV (11) 15 mp
H3N2 influenza A vírus (7,11) 15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírustörzs (11)        15 mp
Virucid (11,12) 60 mp
5. típusú adenovírus (11) 60 mp
MNV norovírus (11) 60 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (11) 60 mp
Rotavírus Wa törzs (11) 30 mp

Teljesen virucid

Termékhasználat:  Védekezésként viseljen eldobható kesztyűt. Használat előtt vágja le 
az utántöltő tasakot. Húzza az első törlőt a tekercs közepén a fedél csillag alakú nyílásán 
keresztül. Minden használat után szorosan zárja be a törlőkendőt. A törlővel teljesen 
nedvesítse meg a fertőtlenítendő felületet vagy orvostechnikai eszközt. Tartsa be a 
behatási időket. Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, tiszta 
ruhával. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a 
terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon 
szabad használni. 

A hidratáló oldat összetétele 100 g-ban: 31,3 g etanol, 16,7 g 2-propanol

Kiszerelés:
Utántöltő tasak 120 fertőtlenítő törlőkendővel (14,5 x 20 cm) *, citrom illattal 
PROSEPT® T1 törlőkendő doboz (üres doboz)
Utántöltő tasak 250 fertőtlenítő törlőkendővel (14,5 x 20 cm), citrom illattal 
PROSEPT® T2 törlőkendő doboz (üres doboz)

* 2019. augusztusban érhető el
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PROSEPT® Luxury Wipes
Vastag, texturált és erősen telített fertőtlenítő törlőkendők a 
nem invazív orvostechnikai eszközök gyors, hatékony és 
maradékmentes fertőtlenítéséhez.

• Használatra kész nedves törlőkendők
A törlők használata kiküszöböli a porlasztásos fertőtlenítés szükségességét,
amely légúti, szem- és orrirritációt okozhat.

• Erősen telített törlőkendők
A fertőtlenítő törlőkendők fél évig nedvesek maradnak egy szorosan lezárt 
dobozban.

• Maradék-mentes szárítás
A fertőtlenítő törlők nem hagynak csíkokat, ezért feleslegessé teszik a további
törlőket.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható kesztyűt. Használat előtt vágja le 
az utántöltő tasakot. Húzza az első törlőt a tekercs közepén a fedél csillag alakú nyílásán 
keresztül. Minden használat után szorosan zárja be a törlőkendőt. A törlővel teljesen 
nedvesítse meg a fertőtlenítendő felületet vagy orvostechnikai eszközt. Tartsa be a 
behatási időket. Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, tiszta 
ruhával. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a 
terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon 
szabad használni. 

A hidratáló oldat összetétele 100 g-ban: 31,3 g etanol, 16,7 g 2-propanol

Kiszerelés:  
Utántöltő tasak 165 fertőtlenítő törlőkendővel (14,5 x 18 cm), citrom illattal
PROSEPT® T2 törlőkendő doboz (üres doboz)

NEW

Baktericid hatású (1,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2) 15 mp
Tuberkulocid (3) 60 mp
Mycobactericid (3) 60 mp
Élesztőirtó (4,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (8,11) 15 mp
BVDV (7,11) 15 mp
Koronavírus (9,11) 15 mp
Hepatitis B vírus (11) 15 mp
Hepatitis C vírus (10,11) 15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (7,11) 15 mp
HIV (11) 15 mp
H3N2 influenza A vírus (7,11) 15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs(11)       15 mp
Virucid (11,12) 60 mp
5. Típusú adenovírus (11) 60 mp
MNV norovírus (11) 60 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (11) 60 mp
Rotavírus Wa törzs (11) 30 mp

Teljesen virucid

((1) EN 13727, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) EN 16615, (7) RKI / DVV-iránymutatások, (8) aktív minden burkolt vírus ellen, (9) FCoV helyettesítő vírus, (10) BVDV 
helyettesítő vírus, (11) EN 14476, (12) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen.



20

PROSEPT® Premium Wipes
Rendkívül puha fertőtlenítő törlők a nem invazív orvostechnikai 
eszközök gyors, hatékony és maradékmentes fertőtlenítéséhez.

• Használatra kész nedves törlőkendők
A törlők használata kiküszöböli a porlasztásos fertőtlenítés szükségességét,
amely légúti, szem- és orrirritációt okozhat.

• Erősen telített törlőkendők
A fertőtlenítő törlőkendők fél évig nedvesek maradnak egy szorosan lezárt
dobozban.

• Maradék-mentes szárítás
A fertőtlenítő törlők nem hagynak csíkokat, ezért feleslegessé teszik a további 
törlőket.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható kesztyűt. Használat előtt vágja le 
az utántöltő tasakot. Húzza az első törlőt a tekercs közepén a fedél csillag alakú nyílásán 
keresztül. Minden használat után szorosan zárja be a törlőkendőt. A törlővel teljesen 
nedvesítse meg a fertőtlenítendő felületet vagy orvostechnikai eszközt. Tartsa be a 
behatási időket. Szükség esetén szárítsa meg a felületet egy egyszer használatos, tiszta 
ruhával. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását oly módon, hogy a 
terméket egy kis, nem feltűnő területre hordja. Csak alkohollal kompatibilis anyagokon 
szabad használni. 

A hidratáló oldat összetétele 100 g-ban: 31,3 g etanol, 16,7 g 2-propanol

Kiszerelés: 
Utántöltő tasak 120 fertőtlenítő törlőkendővel (19,3 x 21 cm), citrom illattal
PROSEPT® T3 törlőkendő kád (üres kád)

NEW

(1) EN 13727, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) EN 16615, (7) RKI / DVV-iránymutatások, (8) aktív minden burkolt vírus ellen, (9) FCoV helyettesítő vírus, (10) BVDV 
helyettesítő vírus, (11) EN 14476, (12) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen.

Baktericid hatású (1,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2) 15 mp
Tuberkulocid (3) 60 mp
Mycobactericid (3) 60 mp
Élesztőirtó (4,6) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (8,11) 15 mp
BVDV (7,11) 15 mp
Koronavírus (9,11) 15 mp
Hepatitis B vírus (11) 15 mp
Hepatitis C vírus (10,11) 15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (7,11) 15 mp
HIV (11) 15 mp
H3N2 influenza A vírus (7,11) 15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (11)         15 mp
Virucid (11,12) 60 mp
5. típusú adenovírus (11) 60 mp
MNV norovírus (11) 60 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (11) 60 mp
Rotavírus Wa törzs (11) 30 mp

Teljesen virucid



21

több, mint 275 anyaggal teszteltük!

Anyag: Műbőr 
Márkanév: KaVo®
Idő: 2 hetes újrafeldolgozási ciklus 
Eredmény: Nincs változás. Összehasonlítható a vízzel.

Anyag: Műbőr 
Márkanév: Planmeca®

Idő: 2 hetes újrafeldolgozási ciklus 
Eredmény: Nincs változás. Összehasonlítható a vízzel.

Anyag: Műbőr 
Márkanév: Castellini®

Idő: 2 hetes újrafeldolgozási ciklus 
Eredmény: Nincs változás. Összehasonlítható a vízzel.

Anyag: Műbőr 
Márkanév: Anthos®

Idő: 2 hetes újrafeldolgozási ciklus 
Eredmény:  Nincs változás. Összehasonlítható a vízzel.

Anyag: Műbőr 
Márkanév: Joerg & Sohn
Idő: 2 hetes újrafeldolgozási ciklus 
Eredmény:  Nincs változás. Összehasonlítható a vízzel. 

Eredeti 2 hét után
Vízzel törölve

2 hét után
(PROSEPT® Wipes)

Leírás

  PR OSEPT ® fertőtlenítő kendőinket 

Szeretne többet megtudni a termékeinkről? Hívjon minket a +36 70 782 3173 
számon vagy írjon nekünk az info@medent.hu címen.
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Orvosi műszerek 
fertőtlenítése és tisztítása
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PROSEPT® Fortis 
Erőteljes koncentrátum az orvosi és fogászati műszerek gyors 
fertőtlenítéséhez.

• Erőteljes tisztítószer
A termék erős tisztító tulajdonságai feleslegessé teszik az elő- és utótisztítást.

• Hatékony korróziógátlókat tartalmaz
A fertőtlenítőszer nagyon hatékony korróziógátlókat tartalmaz a rozsda elleni
védelem érdekében, és bizonyos fémeknél kevésbé korrozív, mint a víz.

• Nincs elszíneződés vagy vér rögzítés
Az oldat nem okoz elszíneződést vagy fehérje-rögzítést a műszerekben.

• Használható ultrahangos tisztítóberendezésekben
A termék tisztítóképességét ultrahangos tisztítóberendezéssel tovább lehet növelni.

• Teljesen virucid
A PROSEPT® Fortis valamennyi baktérium, mikobaktérium, gomba, valamint
burkolt és nem burkolt vírus ellen aktív.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen laboratóriumi köpenyt, háztartási kesztyűt 
és védőszemüveget. Készítse el a munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint. 
A helyes adagoláshoz használja a mérőkupakot. Merítse teljesen a műszereket. Tartsa 
a műszereket szétválasztva. Gondoskodjon arról, hogy a levegő teljesen kiürüljön az 
üregekből. Tartsa be a behatási időket. Merítés után az eszközöket alaposan öblítse le 
vízzel, és szárítsa meg. Cserélje ki a munkaoldatot hetente kétszer vagy háromszor, a 
szennyeződés mértékétől függően. Napi csere ajánlott. Az első használat előtt 
ellenőrizze az anyag kompatibilitását. Nem kompatibilis az alumíniummal, 
horganyzott acéllal, poliuretánnal és fluorpolimerekkel.

Összetétel 100 g-ban: 3,6 g didecil-dimetil-ammónium-klorid, 9,1 g alkilamin, 
tisztítást fokozó anyagok, segédanyagok

Kiszerelés: 2 liter palack mérőkupakkal, 5 literes kanna.

Bizonyított formula

Adagolás

Baktericid (1) 3%-an 5 perc
Antibiotikum-rezisztens bakt. (2) 3%-an 5 perc
Tuberkulocid (3) 3%-an 5 perc
Mycobactericid (3) 3%-an 5 perc
Gombaölő (4) 3%-an 5 perc
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 3%-an 5 perc
Korlátozott spektrumú virucid (6,9) 3%-an 5 perc
BVDV (9) 3%-an 5 perc
Koronavírus (7,9) 3%-an 5 perc
Hepatitis B vírus (9) 3%-an 5 perc
Hepatitis C vírus (8,9) 3%-an 5 perc
1. típusú herpes simplex vírus (9) 3%-an 5 perc
HIV (9) 3%-an 5 perc
H3N2 influenza A vírus (9)  3%-an 5 perc
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (9) 3%-an 5 perc
Virucid (9,10) 3%-an  15 perc
5. típusú adenovírus (9) 3%-an 5 perc
MNV norovírus (9) 3%-an 10 perc
1. típusú LSc-2ab poliovírus (9) 3%-an 15 perc

Kupak 
(1 kupak = 20 ml)

4½x 
(= 90 ml) 3%

Víz 2910 ml

Idő 15 perc

(1) EN 13727, EN 14562 *, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, EN 14563 *, (4) EN 13624, EN 14562 *, (5) CaDR, (6) aktív minden burkolt vírus ellen, (7) FCoV helyettesítő vírus, (8) BVDV helyettesítő 
vírus, (9) EN 14476, (10) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen, * vivőteszt.
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PROSEPT® Burs
Korróziógátló, használatra kész megoldás forgó fogászati és 
sebészeti műszerek fertőtlenítésére és tisztítására.

• Teljesen virucid 30 másodpercen belül
Még a legrezisztensebb vírusok, mint például a poliovírus és az adenovírus ellen
is.

• Erőteljes tisztítószer
A termék erős tisztító tulajdonságai feleslegessé teszik az elő- és utótisztítást.

• Gazdaságos használat
Az oldat akár 1 hétig is használható.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen laboratóriumi köpenyt, háztartási kesztyűt 
és védőszemüveget. Öntse a kész oldatot a fúrófertőtlenítő dobozba. Merítse teljesen 
a forgó eszközöket. Tartsa be a behatási időket. Fertőtlenítés után hagyja megszáradni 
a forgó műszereket. A korrózió elkerülése érdekében ne öblítse le vízzel. Cserélje ki a 
munkaoldatot hetente kétszer vagy háromszor, a szennyeződés mértékétől függően.  
Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását. Csak alkohollal 
kompatibilis anyagokon szabad használni.

Összetétel 100 g-ban: 32 g 2-propanol, 0,7 g fenoxietanol, 0,2 g kvaterner 
ammóniumvegyületek, lúgok, korróziógátlók, felületaktív anyagok

Kiszerelés: 2 literes flakon, 5 literes kanna

(1) EN 13727, EN 14561 *, (2) A. baumanii, ESBL, Krhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, EN 14563 *, (4) EN 13624, EN 14562 *, (5) CaDR, (6) RKI / DVV irányelvek, (7) aktív minden burkolt vírus ellen, (8) FCoV helyettesítő vírus, 
(9) BVDV helyettesítő vírus, (10) EN 14476, (11) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen, * hordozó teszt.

Teljesen virucid

Baktericid (1) 30 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2) 30 mp
Tuberkulocid (3) 60 mp
Mycobactericid (3) 60 mp
Élesztőölő (4) 30 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 30 mp
Gombaölő (4) 2 perc
Korlátozott spektrumú virucid (7,10) 15 mp
BVDV (10) 15 mp
Koronavírus (8,10) 15 mp
Hepatitis B vírus (10) 15 mp
Hepatitis C vírus (9,10) 15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (10) 15 mp
HIV (10) 15 mp
H3N2 influenza A vírus (10) 15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (10)          15 mp
Vírusos (10,11) 30 mp
5. típusú adenovírus (10) 30 mp
MNV norovírus (10) 30 mp
1. típusú LSc-2ab poliovírus (10) 30 mp
SV 40 poliomavírus (6) 30 mp
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Mérőkanál  
(1 = 10 g)

1x             1% 2x             2%

Víz (35 – 40 °C) 990 ml 980 ml

Idő 30 perc 10 perc

PROSEPT® Pera
Koncentrált kémiai sterilizáló por orvosi eszközök 
fertőtlenítéséhez, hideg sterilizálásához és tisztításához.

• Hideg sterilizálás
10 percen belül aktív baktériumok ellen, ideértve a tuberkulózist, gombákat, burkolt
vírusokat, nem burkolt vírusokat és spórokat.

• Aldehid és alkilamin mentes
Alapos fertőtlenítés egészségügyi kockázat nélkül.

• Nem rákkeltő
A fertőtlenítőszer nem tartalmaz karcinogén anyagokat, például aldehideket.

• Magas anyag kompatibilitás
Alkalmas hőérzékeny eszközök, például endoszkópok fertőtlenítésére.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen laboratóriumi köpenyt, háztartási kesztyűt 
és védőszemüveget. Készítse el a munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint. 
Használja a mellékelt mérőkanalat és langyos vizet (35–40° C) a perecetsav oldat 
előállításához. Győződjön meg arról, hogy a portartó fedele biztonságosan be van-e 
zárva. Rendszeresen keverjük 15 percig. Merítse el teljesen a műszereket. Tartsa a 
műszereket szétválasztva. Gondoskodjon arról, hogy a levegő teljesen kiürüljön  az 
üregből. Tartsa be a behatási időket. A fertőtlenítés után az eszközöket alaposan öblítse 
le steril vízzel, és szárítsa meg. Cserélje ki a munkaoldatot naponta, mivel ez 24 órán 
belül hatástalanná válik. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását. 
Ne használja réz, sárgaréz és sérült krómozott felületeken.

Összetétel 100 g-ban: 45 g nátrium-perkarbonát, 25 g tetraacetil-etilén-diamin, 24 g 
citromsav, felületaktív anyagok, korróziógátlók

Kiszerelés: 1 kg-os doboz mérőkanállal

(1) EN 13727, EN 14561 *, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, EN 14563 *, (4) EN 13624, EN 14562 *, (5) CaDR (6) aktív az összes burkolt vírus ellen, (7) FCoV helyettesítő vírus, (8) BVDV 
helyettesítő vírus, (9) EN 14476, (10) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen, (11) EN 13704, ( 12) EN 14675, * vivőpróba.

Adagolás

Gombaölő

Baktericid (1) 1%-an 5 perc /2%-an 1 perc
Antibiotikum rezisztens 
baktériumok (2) 1%-an 10perc /2%-an 1 perc

Tuberkulocid (3) 1% -an 15 perc /2%-an 5 perc
Mycobactericid (3) 1%-an 15 perc/2%-an 5 perc
Élesztőirtó (4) 1%-an 10 perc/2%-an 1 perc
Antibiotikum-
rezisztens élesztők (5) 1%-an 10 perc /2%-an 1 perc

Gombaölő (4) 1%-an 30 perc /2%-an 10 perc
Korlátozott spektrum 
virucid(6,9) 1%-an 5 perc /2%-an 1 perc

BVDV (9) 1%-an 5 perc/2%-an 1 perc
Koronavírus (7,9) 1%-an 5 perc/2%-an 1 perc
Hepatitis B vírus (9) 1%-an 5 perc/2%-an 1 perc
Hepatitis C vírus (8,9%) 1% -an 5 perc / 2% -an1 perc
1. típusú herpes 
simplex vírus (9) 1%-an 5 perc /2%-an 1 perc

HIV (9) 1% -an 5 perc /2%-an 1 perc
A H3N2 influenza A 
vírus (9) 1% -an 1perc

Ankara (MVA) 
Vaccinia vírus törzs (9) 1%-an 5 perc/2%-an 1 perc

Virucid (9,10) 1%-an 5 perc /2%-an 1 perc
5. típusú adenovírus (9) 1% -an 1 perc
1. típusú szarvasmarha 
enterovírus (12) 1% -an 5 perc/2%-an 1 perc

MNV norovírus (9) 1%-an 1 perc
1. típusú poliovírus
LSc-2ab (9)

1%-an 5 perc/2%-an 1 perc

Sporicid (11) 1%-an 5 perc/2%-an 1 perc
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PROSEPT® Sonic
Folyékony koncentrátum a szennyezett fogászati és sebészeti 
műszerek alapos és átfogó tisztításához az ultrahangos tisztító 
berendezésben.

• Erőteljes tisztítószer
A termék erős tisztító tulajdonságai feleslegessé teszik az elő- és utótisztítást.

• Kiváló tisztító tulajdonságok
Eltávolítja a makacs maradványokat is, mint például a vér, a nyál vagy
gipszmaradványok.

• Egyszerű alkalmazás
A palack kupakja mennyiségi jelöléseket tartalmaz a gyors és egyszerű
adagoláshoz.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen háztartási kesztyűt és védőszemüveget. 
Készítse el a munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint. A helyes adagoláshoz 
használja a mérőkupak belsejében található mennyiségjelölést. Merítse el teljesen a 
műszereket. Tartsa be a behatási időket. Merítés után az eszközöket alaposan öblítse 
le vízzel, és szárítsa meg. Cserélje ki a munkaoldatot hetente kétszer vagy háromszor, 
a szennyeződés mértékétől függően. Napi csere ajánlott. Az első használat előtt 
ellenőrizze az anyag kompatibilitását. Ne használja a színkóddal ellátott műszereken 
és a természetes sörtével, nejlonból vagy alumíniumból készült / ezekkel felszerelt 
műszereken.

Összetétel 100 g-ban: 16 g kálium-hidroxid, komplexképző szer, speciális felületaktív 
anyagok

Kiszerelés: 1 literes palack mérőkupakkal

 Fontos tanácsok !!

• Ne használja a színkóddal ellátott műszerekhez és a 
természetes sörtékből, nylonból vagy alumíniumból 
készült / azokkal készített műszerekhez

• Ne használjon fémkeféket, mivel ezek károsíthatják 
a műszer ötvözetét.

• A maximális állási idő 7 nap. A szennyeződés 
mértékétől függően az oldat napi cseréjét javasoljuk.

Adagolás

Kupak (1 kupak = 20 ml) 7½x  (= 150 ml) 5%

Víz 2850 ml

Idő 30 perc

Erőteljes tisztító
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Fogászati lenyomatok 
fertőtlenítése



28

Szuper gazdaságos

Adagolás

Kupak 
(1 kupak = 20 ml)

½ 
(= 10 ml) 1%

1½x 
(= 30 ml) 3%

Víz 990 ml 970 ml

Idő 2 perc 1 perc

PROSEPT® Impression
Innovatív folyékony koncentrátum a fogászati lenyomatok 
gyors hatású és gazdaságos fertőtlenítéséhez.

• Nem változtatja meg a fogászati lenyomatok formáját vagy méretét
A fertőtlenítőszernek nincs negatív hatása a fogászati lenyomatok formájára vagy
stabilitására.

• Rövid expozíciós idő
A rövid expozíciós idő növeli a munkabiztonságot, mivel a fertőtlenítőszer
mindössze 2 perc alatt hatásos.

• Gazdaságos használni
Az oldat akár 1 hétig is használható.

• Egyszerű alkalmazás
A fertőtlenítőszer-koncentrátum gyors és egyszerű adagolására használja a kupakban
feltüntetett mennyiségeket.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen eldobható védőkesztyűt és védőszemüveget. 
Készítse el a munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint. A helyes adagoláshoz 
használja mérőkupak belsejében található mennyiségjelölést. Merítse el a lenyomat 
anyagokat teljesen. Gondoskodjon arról, hogy teljesen kiürítse a levegőt  az üregekből. 
Tartsa be a behatási időket. Fertőtlenítés után az alapanyagokat alaposan öblítse le 
hideg vízzel. Cserélje ki a munkaoldatot hetente kétszer vagy háromszor, a 
szennyeződés mértékétől függően. Napi csere ajánlott. Az első használat előtt 
ellenőrizze az anyag kompatibilitását.

Összetétel 100 g-ban: 30,0 g benzalkónium-klorid, felületaktív anyagok, tisztítást 
fokozó  segédanyagok.

Kiszerelés: 1 literes palack mérőkupakkal

Baktericid (1) 1%-an 2 perc /3%-an1 perc
Antibiotikum-rezisztens 
baktériumok (2) 1%-an 2 perc/3%-an 1 perc

Élesztőirtó szerek (3) 1%-an 2 perc/3%-an 1 perc
Antibiotikum-
rezisztens élesztők (4) 1%-an 2 perc /3%-an 1 perc

Korlátozott spektrum
virucid (6,9) 1%-an1 perc

BVDV (9) 1%-an1 perc
Koronavírus (7,9) 1%-an 1 perc
Hepatitis B vírus (9) 1%-an1 perc
Hepatitis C vírus (8,9) 1%-an 1 perc
1. típusú herpes 
simplex vírus (9) 1%-an1 perc

HIV (9) 1% -an 1 perc
A H3N2 influenza A vírus (9) 1%-an 1 perc
Ankara (MVA) 
Vaccinia vírus törzs (9) 1%-an 1 perc

5. típusú adenovírus (9) 1%-an 2 perc
MNV norovírus (9) 1%-an 2 perc
A rotavírus Wa törzse (5) 3%-an 1 perc

(1) EN 13727, EN 14561 *, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 13624, EN 14562 *, (4) CaDR, (5) RKI / DVV irányelvek, (6) aktív az összes kialakult vírus ellen, (7) FCoV helyettesítő vírus, (8) BVDV 
helyettesítő vírus, (9) EN 14476 * vivőteszt.



29

PROSEPT® Impression S
Használatra kész, aldehidmentes spray-fertőtlenítőszer 
poliéterből, poliszulfidból, alginátból, valamint A- és C-
szilikonból készült fogászati lenyomatokhoz.

• Széles effektív spektrum
Minden baktériummal szemben aktív, ideértve a tuberkulózist és vírusokat okozó
baktériumokat is.

• Rövid expozíciós idő
Aktív 1 percen belül.

• Nem változtatja meg a fogászati benyomások formáját vagy méretét
A fertőtlenítőszernek nincs negatív hatása a fogászati lenyomatok formájára vagy
stabilitására.

Termékhasználat: Védelemként viseljen eldobható védőkesztyűt és védőszemüveget. 
Öblítse ki a lenyomatot csapvízzel a beteg szájából történő eltávolítása után. Szórja be a 
lenyomatot a fertőtlenítőszerrel. Tartsa be a behatási időket. Csak alkohollal 
kompatibilis anyagokon szabad használni. Az első használat előtt ellenőrizze az anyag 
kompatibilitását.

Összetétel 100 g-ban: 20 g etanol, 28 g 1-propanol, 0,056 g kvaterner 
ammóniumvegyületek

Kiszerelés: 1 literes palack permetezőfejjel

Baktericid (1) 60 mp
Antibiotikumokkal szemben rez.bakt. (2) 60 mp
Tuberkulocid (3) 60 mp
Mycobactericid (3) 60 mp
Élesztőirtó (4) 60 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 60 mp
Korlátozott spektrumú virucid (7,10) 15 mp
BVDV (10) 15 mp
Koronavírus (8,10) 15 mp
Hepatitis B vírus (10%)) 15 mp
Hepatitis C vírus (9,10) 15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (10) 15 mp
HIV (10) 15 mp
H3N2 influenza A vírus (10) 15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (10)          15 mp
Vírusos (10,11) 60 mp
5. típusú adenovírus (10) 60 mp
MNV norovírus (10) 30 mp
1. típusú LS-2ab poliovírus (10) 60 mp

Gyors és könnyű

(1) EN 13727, EN 13697 *, EN 14561 *, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, EN 14563 *, (4) EN 13624, EN 13697 * , EN 14562 *, (5) CaDR, (6) RKI / DVV irányelvek, (7) aktív az összes burkolt vírus ellen, 
(8) FCoV helyettesítő vírus, (9) BVDV helyettesítő vírus, (10) EN 14476, (11) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen * vivőteszt.
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Szívórendszerek 
fertőtlenítése és tisztítása



31 Adagolás

Kupak (1 kupak = 20 ml) 2x  (= 40 ml) 2%

Víz 1960 ml

Idő 60 perc

Baktericid (1) 2%-an 15 perc
Antibiotikum-rezisztens baktérium. (2) 2%-an 15 perc
Élesztőirtó (3) 2%-an 15 perc
Antibiotikum-rezisztens élesztők (4) 2%-an 15 perc
Korlátozott spektrumú virucid (5,8) 2%-an 15 perc
BVDV (8) 2%-an 15 perc
Koronavírus (6,8) 2%-an 15 perc
Hepatitis B vírus (8) 2%-an 15 perc
Hepatitis C vírus (7,8) 2%-an 15 perc
1. típusú herpes simplex vírus (8) 2%-an 15 perc
HIV (8) 2%-an 15 perc
H3N2 influenza A vírus (8) 2%-an 15 perc
Ankara (MVA) Vaccinia 
vírus törzs (8) 2%-an 15 perc

Virucid (8,9) 2%-an 60 perc
5. típusú adenovírus (8) 2%-an 30 perc
MNV norovírus (8) 2%-an 60 perc
1. típusú LSc-2ab poliovírus (8) 2%-an 30 perc

Bizonyított formulaPROSEPT® Jet D
Folyékony koncentrátum a szívóegységek hatékony 
fertőtlenítéséhez és tisztításához.

• Bizonyított formula
A fogorvosok szerte a világon teljes elégedettséggel használják naponta ezt a jól
bevált készítményt szívóegységeik fertőtlenítéséhez és tisztításához.

• Magas hozamú koncentrátum
2 liter fertőtlenítőszer-koncentrátum 100 liter működő oldatot eredményez.

• Egyszerű alkalmazás
A fertőtlenítőszer-koncentrátumok gyors és egyszerű adagolására a
mérőkupak feltünteti a mennyiségeket.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Készítse el 
a munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint. A helyes adagoláshoz használja a 
mérőkupak belsejében található mennyiségjelölést. Szívjon be 1,5 liter oldatot az 
egységbe. Öntsön 0,5 liter oldatot le a köpőcsészén. Hagyja hatni az oldatot. Alaposan 
öblítse át a készüléket vízzel.

Összetétel 100 g-ban: 2,475 g N- (3-amino-propil) -N-dodecil-propán-1,3-diamin, 
7,5 g kvaterner ammóniumvegyületek, habzásgátlók, speciális felületaktív anyagok.

Kiszerelés: 2 literes palack mérőkupakkal, 5 literes kanna

(1) EN 13727, EN 14561 *, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 13624, EN 14562 *, (4) CaDR, (5) aktív az összes burkolt vírus ellen , (6) FCoV helyettesítő vírus, (7) BVDV helyettesítő vírus, (8) EN 
14476, (9) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen * vivőteszt.
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Adagolás

Kupak (1 kupak = 20 ml) 2x  (= 40 ml) 2%

Víz 1960 ml

Idő 30 perc

Erőteljes tisztítóPROSEPT® Jet Forte
Folyékony koncentrátum a szívóegységek alapos tisztításához.

• Magas hozamú koncentrátum
2 liter koncentrátum 100 liter munkaoldatot eredményez.

• Kiváló tisztítóképesség
Megszünteti a biofilm lerakódást és a rossz szagokat, ezáltal biztosítva a szívóegység
megbízható működését.

• Nem habzik
Kíméletes az elszívókhoz és a tömlőkhöz.

• Egyszerű alkalmazás
A fertőtlenítőszer-koncentrátum gyors és egyszerű adagolására a mérőkupak
feltünteti a mennyiségeket.

Termékhasználat: Védekezésként viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Készítse el a 
munkaoldatot a címkén szereplő utasítások szerint. A helyes adagoláshoz használja a 
mérőkupak belsejében található mennyiségjelölést. Szívjon be 1,5 liter oldatot az egységbe. 
Öntsön 0,5 liter oldatot le a köpőcsészébe. Hagyja hatni az oldatot. Ezután alaposan öblítse 
át a készüléket vízzel.

Összetétel 100 g-ban: lúgos tisztítószerek, habzásgátló szerek, speciális felületaktív anyagok

Kiszerelés: 2 literes palack mérőkupakkal, 5 literes kanna
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Kézmosó -és 
fertőtlenítő termékek
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PROSEPT® Med
Használatra kész kézfertőtlenítő az átfogó, mégis gyengéd kéz- 
és alkar-fertőtlenítéshez.

• Rövid expozíciós idő
30 másodpercen belül fellép a baktériumok és a burkolt vírusok ellen.

• Kiváló bőrsemleges hatóanyagok
A kézfertőtlenítő hidratáló anyagokat tartalmaz, hogy táplálja és hidratálja a bőrt.

• Bőrápoló, hidratáló és tápláló összetevőket tartalmaz
A kezét puhán és simán tartja.

Termékhasználat: A fertőtlenítőszer felhordása előtt távolítsa el az órákat, gyűrűket és 
egyéb ékszereket. Vigye a szükséges mennyiséget a száraz és tiszta kezekre. A kéz 
higiénikus fertőtlenítéséhez: dörzsölje 3 ml-t 30 másodpercre a kezére és a körmére. A 
műtéti kézfertőtlenítéshez: dörzsölje kétszer 5 ml-t 3 percig a kezére, körmére és az 
alkarjára. Dörzsölje össze a kezeket a kézfertőtlenítés 6-lépéses technikájával (EN 1500) 
összhangban, és kövesse az érintkezési időket. Csúsztassa a kesztyűt a fertőtlenített, 
szárított kezekre, és végezzen higiénikus fertőtlenítési eljárást a nem steril kesztyűk 
fertőtlenítéséhez.

Összetétel 100 g-ban: 44,9 g 2-propanol, 30,0 g 1-propanol, 0,15 g didecil-dimetil-
monónium-klorid, víz, természetes hidratáló anyagok, parfüm

Kiszerelés: 500 ml-es palack pumpával, 500 ml-es palack (EURO), 1 liter palack 
(EURO), 1 liter újratöltő patron a myArtisto adagolóhoz

Gyengéd

Alkalmazási terület

Baktericid (1) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2) 15 mp
Tuberkulocid (3) 30 mp
Mycobactericid (3) 30 mp
Élesztőirtó (4) 15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5) 15 mp
Korlátozott spektrumú virucid (6,9) 15 mp
BVDV (9) 15 mp
Koronavírus (7,9) 15 mp
Hepatitis B vírus (9) 15 mp
Hepatitis C vírus (8,9) 15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (9) 15 mp
HIV (9) 15 mp
A H3N2 influenza A vírus (9) 15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (9) 15 mp
MNV norovírus (9) 60 mp

(1) EN 13727, EN 1500, EN 12791, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) aktív burkolt vírusok, (7) FCoV helyettesítő vírus, (8) BVDV helyettesítő vírus, (9) EN 14476.

Higiénikus kézfertőtlenítés 
EN 1500

30 mp

Sebészeti kézfertőtlenítés 
EN 12791

90 mp
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PROSEPT® Gel
Hidroalkoholos gél higiénikus (30 másodperc) és műtéti (90 
másodperc) kézfertőtlenítéshez bőrvédőszerekkel és 
vitaminokkal.
• Széles effektív spektrum

60 másodpercen belül aktív baktériumok, mycobacteriumok, gombák és vírusok 
(beleértve a norovírust) ellen.

• Nem tapadó készítmény
Ez a nem tapadó készítmény nem hagy maradékot a kezén vagy a kesztyűjén.

• Öregedésgátló összetevőket tartalmaz
A kézi fertőtlenítőszer öregedésgátló összetevőket, hidratálószereket, bőrpuhító
szereket, bőrvédő szereket, vitaminokat és nyugtató szereket tartalmaz a bőr
maximális védelme érdekében.

Termékhasználat: A fertőtlenítőszer felhordása előtt távolítsa el az órákat, gyűrűket és 
egyéb ékszereket. Vigye fel a szükséges mennyiséget a száraz és tiszta kezekre. A kéz 
higiénikus fertőtlenítéséhez: dörzsöljön 3 ml-t 30 másodpercre a kezére és a körömre. A 
műtéti kézfertőtlenítéshez: dörzsöljön kétszer 5 ml-t 90 másodpercre a kezére, körmére 
és az alkarjára. Dörzsölje össze a kezeket a kézfertőtlenítés 6-lépéses technikájával (EN 
1500) összhangban, és tartsa be a behatási időket.

Összetétel 100 g-ban: 52,8 g etanol, 19,0 g 1-propanol, 2,8 g 2-propanol, hidratáló 
szerek, bőrpuhító szerek, E-vitamin-acetát, pantenol, bisabolol, zselésítőszerek.

Kiszerelés: 100 ml-es palack flip-top kupakkal, 500 ml-es palack pumpával, 500 ml-es 
palack (EURO), 1 liter palack (EURO), 1 liter újratöltő patron a myArtisto adagolóhoz.

(1) EN 13727, EN 1500, EN 12791, (2) A. baumanii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, (4) EN 13624, (5) CaDR, (6) RKI / DVV irányelvek, (7) aktív az összes burkolt vírus ellen, (8) FCoV helyettesítő vírus, (9) 
BVDV helyettesítő vírus, (10) EN 14476, (11) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen.

Baktericid (1)  15 mp
Antibiotikum-rezisztens baktériumok (2)  15 mp
Tuberkulocid (3)  30 mp
Mycobactericid (3)  60 mp
Élesztőirtó (4)  15 mp
Antibiotikum-rezisztens élesztők (5)  15 mp
Gombaölő (4)  60 mp
Korlátozott spektrumú virucid (7,10)  15 mp
BVDV (6,10)  15 mp
Koronavírus (8,10)  15 mp
Hepatitis B vírus (10)  15 mp
Hepatitis C vírus (9,10)  15 mp
1. típusú herpes simplex vírus (6,10)  15 mp
HIV (10)  15 mp
H3N2 influenza A vírus (10)  15 mp
Ankara (MVA) Vaccinia vírus törzs (10)           15 mp
Virucid (10,11)  5 p
5. típusú adenovírus (10)  60 mp
MNV norovírus (10)  15 mp
1. típusú LS-2ab poliovírus (10)  5 p
Rotavírus (6)  15 mp

Teljesen virucid

Alkalmazási terület

Higiénikus kézfertőtlenítés 
EN 1500

30 mp

Sebészeti kézfertőtlenítés 
EN 12791

90 mp
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A kézfertőtlenítés egyszerű lépései

A jobb tenyér a bal kéz hátulja felett 
(és fordítva).

Tenyér-tenyér összefűzött ujjakkal.

Használja a kézfertőtlenítés 6 lépéses 
módszerét az EN 1500 szabvány szerint.

Vigyen fel 1 x 3 ml PROSEPT® Med / 
Gel-t a tenyerére. Ne aktiválja az 
adagolót kézzel, hanem inkább 
használjon alternatív módszert, 

például könyökkart vagy lábpedált.

A jobb hüvelykujj körbedörzsölése a 
zárt bal ökölben (és fordítva).

Az ujjak felső oldala az ellenkező 
kéz tenyérével szemben (mindkét 

kéz egyszerre).

A jobb kéz zárt ujjhegyeinek körkörös 
dörzsölése a bal tenyérben (és fordítva).

Ismételje meg a 2-7 lépést 30 
másodpercig. A bőrnek nedvesnek 
kell maradnia a teljes fertőtlenítés 

ideje alatt. Ha szükséges, tegyen újra 
a kezére PROSEPT® Med / Gel-t.

Vegye figyelembe az expozíciós időt. 
30 másodperc a kéz higiénés 

fertőtlenítéséhez és 2 x 3 perc a kéz 
sebészeti fertőtlenítéséhez.

2

5
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PROSEPT® Hand Cream
Gazdaságos kézkrém a igénybe vett és kiszáradt kezekre.

• Bőr hidratáló összetevőket tartalmaz
A hidratáló szerek a kezét puhán és simán tartják.

• Nem zsíros
A kézkrém nem hagy olajos vagy zsíros maradványokat a bőrön.

• Kellemes citrom illatú

Termékhasználat: Nedvesítse a kezét. Vigye fel krémet a kezére, és habosítsa fel 
alaposan. Alaposan öblítse le a kezét folyó víz alatt. Szárítsa meg a kezét eldobható 
ruhával.

Összetevők: VÍZ, DECYL OLEATE, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL 
ALCOHOL, GLICERIN, GLYCERYL STEARATE SE, FENOXYETHANOL, PARFÜM, 
CITROMSAV

Kiszerelés: 230 ml-es adagolópalack pumpával

 Fontos tanácsok

• Soha ne tegyen krémet kézre közvetlenül a
fertőtlenítés előtt vagy után. Ellenkező esetben 
negatív hatással lehet a fertőtlenítésre.

• Kerülje a kesztyű felhelyezése előtt a kézkrém 
használatát, mivel ez befolyásolhatja a kesztyű
integritását.

Gyengéd
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PROSEPT® Hand Wash
Gyengéd kézmosó krém a száraz és kirepedezett bőrre.

• Bőr-semleges pH-érték
A bőr semleges pH-értéke segít fenntartani a bőr természetes védőrétegét.

• Kíméletes tisztító krém
Ez a kíméletes kézmosó krém finoman tisztítja, miközben intenzíven hidratálja a
bőrt, ezáltal ideális a gyakori használatra.

• Bőrápoló anyagokat tartalmaz
A bőrápoló szerek segítik a bőrt az optimális nedvesség-egyensúly fenntartásában,
ezáltal a kezed puhán és simán tartja.

Termékhasználat: Nedvesítse be a kezét. Vigye fel krémet a kezére, és habosítsa fel 
rendesen. Alaposan öblítse le a kezét folyó víz alatt. Szárítsa meg a kezét eldobható 
ruhával.

Összetevők: VÍZ, NÁTRIUM-LAURETS-SZULFÁT, KOKAMIDOPROPIL-BETAIN, DECIL-
GLUKOZID, GLICERIN, NÁTRIUM-KLORID, KOKO-GLUKOZID, GLICERIL-OLEÁT, 
NÁTRIUM-benzoát, CITRICAV, PAROPINUM-ALKATUM-ALP. KIVONAT, PARFÜM, CI 
14720

Kiszerelés: 500 ml-es palack pumpával, 500 ml-es palack (EURO), 1 liter palack 
(EURO), 1 liter újratöltő patron a myArtisto adagolóhoz, 2 literes palack mérőkupakkal

Fontos tanácsok

• Ne mosson kezet forró vízzel, mivel ez elősegíti a 
transzepidermális vízvesztést és ösztönzi a bőr 
kiszáradását és a bőrirritáció kialakulását.

• Ne viseljen ékszereket (például gyűrűket, 
karórákat) a kezén vagy az alkaron.

• A körmöknek a lehető legrövidebbeknek kell 
lenniük, és nem szabad túlmutatniuk az 
ujjhegyen. Soha ne viseljen műkörmöket és
körömlakkot.

Gyengéd
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Nyomógombos adagoló: 
myArtisto MS-3 fertőtlenítő adagoló
A PROSEPT® myArtisto MS-3 fertőtlenítő adagoló egy nyomógombos szappan és kézfertőtlenítő adagoló, 
amely ideális egészségügyi ellátókhoz, például kórházakhoz és klinikákhoz, valamint konyhákhoz és 
éttermekhez, nappali ellátó központokhoz, fitnesz és tornatermekhez vagy nyilvános épületekhez való 
használatra. Az adagolónak három extra nagy ablaka van, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a 
megjelenés testreszabását a grafika helyett. A fertőtlenítő adagoló kompatibilis a kézfertőtlenítőkkel, 
kézmosókkal, folyékony kézszappanokkal és kézkrémekkel. A PROSEPT® myArtisto MS-3 fertőtlenítő 
adagoló könnyedén falra szerelhető a mellékelt kétoldalas ragasztószalag vagy falkonzol segítségével. Az 
egység vandálbiztos biztonsági zárral és kulccsal rendelkezik. Opcionális kar- / könyök adagoló áll 
rendelkezésre azokon a területeken, ahol a keresztszennyezés veszélyt jelenthet.

Érintésmentes adagoló:
myArtisto AS-3 fertőtlenítő adagoló
A PROSEPT® myArtisto AS-3 fertőtlenítő adagoló érintésmentes szappan és kézfertőtlenítő adagoló, 
amely ideális egészségügyi ellátókhoz, például kórházakhoz és klinikákhoz történő alkalmazásra, ahol a 
keresztfertőzés kockázata különösen magas. Az adagolónak három extra nagy ablaka van, amelyek 
lehetővé teszik a felhasználók számára a megjelenés testreszabását a grafika helyett. A készülék a 
beállítástól függően automatikusan 1,5 ml vagy 3 ml folyadékot adagol. A fertőtlenítő adagoló kompatibilis 
a kézfertőtlenítőkkel, kézmosókkal, folyékony kézszappanokkal és kézkrémekkel. Az adagolót négy AA 
elem működteti, amelyek több mint 10 000 ciklusig tartanak (az elemek nem tartoznak a csomaghoz). 
Opcionálisan kapható hálózati adapter. A PROSEPT® myArtisto AS-3 fertőtlenítő adagoló könnyedén 
falra szerelhető a mellékelt kétoldalas ragasztószalag vagy falkonzol segítségével. Az egység vandálbiztos 
biztonsági zárral és kulccsal rendelkezik.

myArtisto csepegtető tálca
A myArtisto csepegtető tálcát úgy tervezték, hogy megvédje padlóit és falait azáltal, hogy megóvja őket a 
felesleges fertőtlenítőktől. A rögzíthető csepegtető tálca szerszám nélkül egyszerűen rögzíthető a 
myArtisto Sanitizer adagolójának aljára.

Kar / könyök adagoló
A myArtisto MS-3 Sanitizer  kar / könyök adagoló átalakítja a nyomógombos adagolót karral működtetett 
adagolóvá. A kar rozsdamentes acélból készül, és szerszámok nélkül könnyen rögzíthető.

NEW

NEW
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Mosodai 
fertőtlenítés



41

PROSEPT® Laundry
Nagyteljesítményű mosodai fertőtlenítőszer. Teljesen virucid, 
baktericid, tuberkulocid és fungicid.

• Széles effektív spektrum
A baktériumok, mikobaktériumok, gombák, valamint burkolt és nem burkolt
vírusok ellen aktív.

• Biológiailag lebomló
Az oldat biológiailag lebomló és nem befolyásolja negatívan az ökoszisztémát.

• Megfelel az európai szabványoknak

Termékhasználat:

Kézi mosás: Adjon hozzá 100 g PROSEPT® mosószert 10 liter meleg vízhez (35–40 °C), 
és várjon 15 percig. Adja hozzá a tetszőlegesen választott mosószert a gyártó ajánlása 
szerint. Teljesen merítse el a textíliát, és hagyja 30 percig hatni. A textíliákat a szokásos 
módon mossa és szárítsa. Mindig tartsa be a személyes higiénia szabályait: Az 
önvédelem érdekében viseljen egyszer használatos kesztyűt, kerülje a szennyezett 
anyaggal való közvetlen érintkezést, és a szennyezett textíliák kezelése után fertőtlenítse 
a kezét. Óvja a kezelt textíliákat a szennyeződéstől.

Mosógép: Állítsa a hőmérsékletet 40 ° C-ra, és válasszon előmosásos programot. 
Adjon hozzá a választott poros mosószert a mosószer-fiók fő mosó- és előmosó 
rekeszéhez a gyártó ajánlása szerint. Adjon 100 g PROSEPT® Laundry-t a főmosó 
rekeszhez. A textíliákat a szokásos módon mossa meg és szárítsa meg (ne terhelje túl).

Összetétel 100 g-ban: 30-50% oxigén alapú fehérítőszer, <5% nemionos felületaktív 
anyagok, foszfonátok. Egyéb összetevők: TAED, citromsav

Kiszerelés: 5 kg-os doboz adagoló kanállal

(1) EN 13727, EN 14561 *, (2) EN 14348, EN 14563 *, (3) EN 13624, EN 14562 *, (4) EN 14476, (5) aktív az összes burkolt és nem burkolt vírus ellen, ( 6) EN 13704, * vivőpróba

Baktericid (1)  30 perc
Tuberkulocid (2)  30 perc
Mycobactericid (2)  30 perc
Gombaölő (3)  30 perc
Virucid (4,5)  30 perc
Sporicid (6)  30 perc

Gombaölő

Adagolás

1 kanál = 50 g 

Mosógépben:           100 g / 30 perc

Kézi mosásnál:         100 g / 10 litre 30 perc
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Kiegészítők és alkalmazási 
segédeszközök
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PROSEPT® Burs Soaking Tray
Kis áztató tálca forgó eszközök fertőtlenítéséhez. 

PROSEPT® Soaking Tray
Áztató tálca az orvosi műszerek fertőtlenítéséhez és 
tisztításához.

PROSEPT® Impression Soaking Tray
Áztató tálca a fogászati lenyomatok fertőtlenítéséhez és tisztításához.

PROSEPT® 20 ml Canister Pump
Tartályszivattyú 20 ml-es kimenő mennyiséggel 5 és 10 literes 
kannákhoz DIN 51 menettel.

PROSEPT® Trigger Sprayer C1
1,3 ml-es kimenő mennyiségű szórófej 28/410 menetes 
palackokhoz. 

PROSEPT® Trigger Sprayer I1
Európában gyártott, 1,3 ml-es kimenő mennyiségű szórófej 28/410 
menetes palackokhoz.
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Ha bármilyen kérdése lenne a fertőtlenítéssel és a fertőtlenítő szerekkel kapcsolatban, bátran keressen minket: 
 MEDent Europe Kft.   1045 Bp., Berni utca 1/C  www.medent.hu      Tel.: +36 70 782 3173

PROSEPT® 20 ml Dosing Pump
Adagoló pumpa 20 ml-es adagolással 1 és 2 literes palackokra. 

PROSEPT® Canister Tap 
Tartálycsap 5 és 10 literes kannákhoz DIN 51 menettel. 

PROSEPT® Wipes Tub T2
Használható: PROSEPT® Jumbo törlőkendőkhöz (14,5 x 40 cm, 100 db)

 : PROSEPT® Value törlőkendőhöz (14.5 x 20 cm, 250 db) 
 : PROSEPT® Luxury törlőkendőhöz (14.5 x 18 cm, 165 db)

PROSEPT® 3 ml Dosing Pump
Adagolószivattyú 3 ml-es adagolással 500 ml-es és 1 literes 
palackokhoz, 28/410-es menettel.

PROSEPT® Wipes Tub T1
Alkalmas: PROSEPT® törlőkendőkhöz (14,5 x 20 cm, 120 db)

: PROSEPT® Value törlőkendők (14,5 x 20 cm, * 120 db)

PROSEPT® Wipes Tub T3
Használható: PROSEPT® Value törlőkendőkhöz (19,3 x 25 cm, 225 db)

 : PROSEPT® Luxury törlőkendőkhöz (19.3 x 24 cm, 165 db)     
 : PROSEPT® Premium törlőkendőkhöz (19.3 x 21 cm, 120 db)

*2019. augusztusban kapható



Fertőtlenítőszerek minden területre!

Kizárólagos Magyarországi importőr:

MEDent Europe Kft.
1045 Bp., Berni utca 1/C

www.medent.hu
Tel.: +36 70 782 3173




