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TURVALLISET HYGIENIARATKAISUT

Sisällysluettelo

VISIOMME
Saniswiss on jo yli 12 vuoden ajan luonut uusia
hygieniaratkaisuja, jotka ovat turvallisia niin ympäristölle
terveydenhuollon työntekijöille kuin heidän potilailleen.
Kiitos puhtaiden ja uraauurtavien teknologioidemme
tarjoamme huomispäivän puhdistus- ja desinfiointiaineita
tinkimättä tehosta ja turvallisuudesta.

Käsihygienia
• H1 Käsidesinfektioaine
• H2 Käsienpesuneste

OSAAMINEN
Genevessä perustettu yritys kehittää osaamistaan yhdessä
terveydenhuollon tärkeimpien sidosryhmien kanssa
kaikkialla maailmassa. Saniswiss sijaitsee Maailman
terveysjärjestön ja nimellä ”Biotech Valley” tunnetun alueen
muodostamassa ainutlaatuisessa ympäristössä, minkä
ansiosta se on pystynyt jatkuvasti luomaan edistyksellisiä
tekniikoita tulevaisuuden haasteisiin. Saniswiss toimii 83
maassa ja se on Organization for Patient Safety -järjestön
(POPS)
jäsen
ja
Clean
Hospitals
-järjestön perustajajäsen. Se on vakiintunut yritykseksi,
johon usein viitataan taisteltaessa sairaalainfektioita ja
ristitartuntoja vastaan ja pyrittäessä kohti kestävän
kehityksen mukaista hygieniaa.
SAFETM-TUNNUS
SAFETM takaa, että käytät tuotteita ja ratkaisuja, jotka
vaalivat ympäristöä (ne ovat mahdollisimman täydellisesti
biohajoavia) ja käyttäjien terveyttä (tuotteissa ei ole
myrkyllisiä aineita ilmaisevia CLP-symboleita). SAFETMtuotteiden käytön ansiosta ”perinteisen kemian” tuotteiden
käyttö
terveydenhuollossa
vähenee.
Puhdas
teknologiamme varmistaa uusimpien hygieniastandardien
käytön terveydenhuollon työntekijöiden ja heidän
potilaidensa suojelemiseksi.
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Ympäristöhygienia
• Automate
• Automate Supercharged
• Sanitizer Automate P
• Sanitizer Automate C
• Sanitizer Surfaces S1
• Sanitizer Surfaces S1 -pyyhkeet
• Sanitizer Surfaces S2
• Sanitizer Surfaces S2 -pyyhkeet
• Sanitizer Large Surfaces S4
• Sanicleaner Large Surfaces C1
• Sanicleaner Surfaces C1
• Sanicleaner Degreaser C2
• Sanicleaner Sanitary C3
• Sanicleaner Sanitary C4
• Sanicleaner Glasses C5
• Sanicleaner Odors C6
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Välineistön hygieniatuotteet
• Sanitizer Aspiration A1
• Sanitizer Instruments I
• Sanitizer Laundry L1
• Saniraser Automate K1
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Tarvikkeet
• Liotusastia
• Kuivapyyhkeet
• Annostelijat
• Annostelijat
• Testituotteet
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Sanitizer Hands H1

Sanicleaner Hands H2

2-in-1
Kosteuttava
käsidesinfektioaine

2-in-1
Kosteuttava
puhdistusaine

Saniswiss Sanitizer Hands H1 on tarkoitettu ilman vettä tapahtuvaan
käsien desinfiointiin niin tavanomaisessa käsihygieniassa kuin kirurgisessa
käsidesinfektiossakin. Hypoallergeeninen geeli ei sisällä allergisoivia
aineita, kuten hajusteita, parabeenia tai fenoksietanolia. Tuotteen
turvallisuuden takaamiseksi geelille on suoritettu laajoja dermatologisia
testejä. Tiksotrooppinen geeli nesteytyy välittömästi, kun se pääsee
kosketuksiin ihon kanssa ilman, että sitä roiskuu ympäristöön, mikä tekee
siitä perinteisiin geeleihin verrattuna erittäin kustannustehokkaan ratkaisun.
Tuotteen koostumus on ympäristöystävällinen ja se sisältää orgaanista
alkuperää olevia ainesosia, kuten bioetanolia. H1 käsidesinfektioaineella on
laaja-alainen teho valtaosaan mikrobeista 30 sekunnissa. Se tarjoaa myös
pitkäkestoisen suojan kirurgisen käsidesinfektion yhteydessä.

Saniswiss Sanicleaner Hands on pesuneste käsien ja ihon
huolelliseen
puhdistukseen.
Tuotteen
koostumus
on
ympäristöystävällinen ja se sisältää orgaanista alkuperää olevia
ainesosia. Se ei sisällä allergeeneja eikä väri- tai säilöntäaineita ja sitä
suositellaan usein toistuvaan hellään pesuun. Sanicleaner Hands pesunesteelle on tehty laajoja dermatologisia testejä ja se on havaittu
hypoallergeeniseksi ja turvalliseksi sekä käsille että iholle. Sitä
suositellaan henkilöille, jotka ovat saippualle yliherkkiä. Sanicleaner
Hands on saippuaton (alkaliton), mieto pesuneste, joka aiheuttaa
vähemmän ihoärsytystä, ihon kuivumista ja allergisia oireita kuin
tavanomainen pesu vedellä ja saippualla. Sanicleaner Hands
kunnioittaa ihon normaalia pH:ta, mikä edistää ihon luonnollisten
mikrobien hyvinvointia.

Bakterisidinen: EN 1500 (2013), EN 1040 (2006), EN 12791 (2005), EN 13727 + A1 (2013). jestisidinen: EN
1275 (2006) c.albicans, EN 1650 (2008) c. albicans, EN 13624 (2013). mykobakterisinen: EN 14348 (2005).
virusidinen: EN 14476 (2013) polio-virus, adenovirus, norovius. activity complies with standard EN 14476 (2013)
rotavirus, vaccinia virus, BVDV, inuenza A / H1N1, inuenza A / H5N1, HBV, HIV, HCV, coronavirus (incl. RSV),
herpes virus.
Biosidi PT1

5o ml
50 ml
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100 ml

500 ml

500 ml

1000 ml

5000 ml

500 ml

1 000 ml

5 000 ml
1 000 ml
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Automate

Pienten tilojen ilmateitse tapahtuva desinfiointilaite automatisoi
huonetilan pintojen hankalan manuaalisen desinfioinnin, joka
ajanpuutteen vuoksi jää usein tulokseltaan heikoksi. Se desinfioi
kaikkialta, eliminoi henkilökunnan ristikontaminaation riskin ja takaa
optimaalisen mikrobiologisen puhdistustehon. Pienten tilojen ilmateitse
toimiva desinfiointilaite käynnistää desinfiointijakson laskettuaan
huonetilan tilavuuden sekä tarvittavan Sanitizer Automate P- tai
Automate C -määrän (bHP-tekniikka). Huonetilan ilman ja kaikkien
myös vaikeasti saavutettavien pintojen desinfiointi kestää vain
muutaman minuutin. Aerosolin leviäminen keskikokoiseen huoneeseen
kestää vain hetken, ja tavalliseen antimikrobiseen käsittelyyn
suositellaan lyhyttä 30 minuutin vaikutusaikaa. Huonetilaa voidaan
käyttää heti toimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehdään turvallisesti niin,
ettei kukaan oleskele huonetilassa. Käsittely ei jätä jälkiä eikä kastele
pintoja, ja se on turvallinen sekä pinnoille että elektronisille laitteille.
Enimmäistilavuus 350 m3. CE

tuotekoodi 132006
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Automate Supercharged

Suurten tilojen ilmateitse tapahtuva desinfiointilaite on aerosolia
levittävä, automaattinen desinfiointiyksikkö, joka on tarkoitettu huonetilojen
automaattiseen desinfiointiin. Se mahdollistaa hankalan manuaalisen
desinfioinnin automatisoinnin mm. tilanteissa, joissa on paljon hankalasti
puhdistettavia pintoja. Laite desinfioi kaikkialta, eliminoi henkilökunnan
ristikontaminaation riskin ja takaa optimaalisen mikrobiologisen
puhdistustehon. Suurten tilojen ilmateitse tapahtuva desinfiointilaite
käynnistää desinfiointijakson laskettuaan huonetilan tilavuuden sekä
tarvittavan Sanitizer Automate P- tai Automate C -määrän (bHP-tekniikka).
Huonetilan ilman ja kaikkien myös vaikeasti saavutettavien pintojen
desinfiointi kestää vain muutaman minuutin. Aerosolin leviäminen
keskikokoiseen huonetilaan kestää vain hetken, ja tavalliseen
antimikrobiseen käsittelyyn suositellaan lyhyttä 30 minuutin vaikutusaikaa.
Huonetilaa voidaan käyttää heti toimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehdään
turvallisesti niin, ettei kukaan oleskele huonetilassa. Käsittely ei jätä jälkiä
eikä kastele pintoja, ja se on turvallinen sekä pinnoille että elektronisille
laitteille. Enimmäistilavuus 7 000 m3. CE

tuotekoodi 132049
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Sanitizer Automate P

Sanitizer Automate C

2-in-1
desinfiointiaine
automaatille, poistaa myös
hajut

2-in-1
desinfiointiaine
automaatille, poistaa
myös hajut

ennaltaehkäisevä

kuratiivinen

Saniswiss Sanitizer Automate P ei sisällä alkoholeja, kvatteja,
biguanideja, aldehydejä, fenoleita, kloorijohdannaisia tai muita
halogeeneja tai säilöntäaineita, eikä se sisällä lainkaan haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä) tai muita kovia kemikaaleja. Tämä
erikoisvalmiste on kehitetty ennaltaehkäisevään käyttöön Saniswiss
Automate -laitteisiin ja se sisältää 94 % puhdasta vettä ja <6 %
kiihdytettyä vetyperoksidia. Käytön jälkeen aktiivinen ainesosa muuttuu
vedeksi ja hapeksi, jolloin pinnoille tai ilmaan ei jää käytännöllisesti
katsoen lainkaan jäämiä. Tuotteella ei ole haitallisia sivuvaikutuksia, se
on myrkytön, sen hävittämisessä ei tarvitse noudattaa varotoimia ja se on
helppokäyttöinen, minkä ansiosta tämä uusi tensiditön, ilman kautta
levitettävä tehokas desinfiointiaine soveltuu päivittäiseen käyttöön. Se on
kehitetty erityisesti intensiiviseen käyttöön sairaaloissa ja muissa
terveydenhuollon laitoksissa tautiepidemioiden aikana. Se tehoaa myös
monilääkeresistentteihin bakteereihin.

Saniswiss Sanitizer Automate C ei sisällä alkoholeja, kvatteja,
biguanideja, aldehydejä, fenoleita, kloorijohdannaisia tai muita
halogeeneja tai säilöntäaineita, eikä se sisällä lainkaan haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä) tai muita kovia kemikaaleja.
Tämä erikoisvalmiste on kehitetty hoitavaan käyttöön erityisesti
Saniswiss Automate -laitteisiin ja se sisältää 88 % puhdasta vettä ja
<12 % kiihdytettyä vetyperoksidia. Käytön jälkeen aktiivinen ainesosa
muuttuu vedeksi ja hapeksi, jolloin pinnoille tai ilmaan ei jää
käytännöllisesti katsoen lainkaan jäämiä. Tuotteella ei ole haitallisia
sivuvaikutuksia, se on myrkytön, sen hävittämisessä ei tarvitse
noudattaa varotoimia ja se on helppokäyttöinen, minkä ansiosta tämä
uusi tensiditön, ilman kautta levitettävä tehokas desinfiointiaine
soveltuu päivittäiseen käyttöön. Se on kehitetty intensiiviseen,
hoitavaan käyttöön sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon
laitoksissa
tautiepidemioiden
aikana.
Se
tehoaa
myös
monilääkeresistentteihin bakteereihin.

Bakterisidinen, fungisidinen, virusidinen,sporisidinen Saniswiss Automates and Saniswiss Sanitizer
Automate P are active as a system according to NF T 72 281

Bakterisidinen. fungisidinen. virusidinen sporisidinen Saniswiss Automates and Saniswiss Sanitizer
Automate C are active as a system according to NF T 72 281

Biosidi PT2

Biosidi PT2

SPORISIDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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SPORISIDI
1000 ml

20 L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1000 ml

20 l
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Sanitizer Surfaces S1

Sanitizer Surfaces S1
Pyyhkeet

2-in-1
puhdistus- ja
desinfiointiaine pinnoille

2-in-1
puhdistusja
desinfiointiaine

Saniswiss Sanitizer Surfaces S1 on ympäristöystävällinen
sporisidinen pintojen puhdistus- ja desinfiointiaine. Koska tuote ei
sisällä alkoholia tai kvatteja, haihtuminen pyyhkimisen aikana on
vähäisempää, mikä alentaa kustannuksia ja varmistaa vaatimusten
mukaisen pintojen puhdistuksen ja desinfioinnin. Sanitizer Surfaces
S1:ssä
hyödynnetään
seuraavan
sukupolven
kiihdytettyä
vetyperoksidia, joka tappaa aktiivisesti itiöitä ja monilääkeresistenttejä
bakteereja ja joka on täysin virusidinen (mukaan lukien poliovirus). Se
sisältää <4 % kiihdytettyä vetyperoksidia, minkä ansiosta se tarjoaa
todellisen ympäristöystävällisen vaihtoehdon perinteisille kemiallisille
puhdistusaineille. Käytön jälkeen aktiivinen ainesosa muuttuu vedeksi
ja hapeksi, jolloin pinnoille tai ilmaan ei jää käytännöllisesti katsoen
lainkaan jäämiä. Tuotteella ei ole haitallisia sivuvaikutuksia, se on
myrkytön, sen hävittämisessä ei tarvitse noudattaa varotoimia ja se on
helppokäyttöinen, minkä ansiosta tämä pintojen puhdistus- ja
desinfiointiaine on tehokas tuote päivittäiseen käyttöön. Se soveltuu
myös
arkojen
pintojen,
kuten
tutkimustuolien
verhoilun
puhdistamiseen.

Saniswiss Sanitizer Surfaces S1 -pyyhkeet ovat pintojen
puhdistukseen ja desinfiointiin tarkoitettuja ympäristöystävällisiä,
sporisidisia, S1-liuosta sisältäviä, käyttövalmiita pyyhkeitä. Koska tuote ei
sisällä alkoholia tai kvatteja ja koska sen valmistuksessa käytetään
ensiluokkaisia materiaaleja, haihtuminen pyyhkimisen aikana on
vähäisempää, mikä alentaa kustannuksia ja mahdollistaa jopa 4 m2:n
kokoisten pintojen vaatimusten mukaisen puhdistuksen. ja desinfioinnin.
Sanitizer Surfaces S1 -pyyhkeissä hyödynnetään seuraavan sukupolven
kiihdytettyä vetyperoksidia, joka tappaa aktiivisesti itiöitä ja
monilääkeresistenttejä bakteereja ja joka on täysin virusidinen (mukaan
lukien poliovirus). Se sisältää <4 % kiihdytettyä vetyperoksidia, minkä
ansiosta se tarjoaa todellisen ympäristöystävällisen vaihtoehdon
perinteisille kemiallisille puhdistusaineille. Käytön jälkeen aktiivinen
ainesosa muuttuu vedeksi ja hapeksi, jolloin pinnoille tai ilmaan ei jää
käytännöllisesti katsoen lainkaan jäämiä. Tuotteella ei ole haitallisia
sivuvaikutuksia, se on myrkytön, sen hävittämisessä ei tarvitse noudattaa
varotoimia ja se on helppokäyttöinen, minkä ansiosta tämä pintojen
puhdistus- ja desinfiointiaine on tehokas tuote päivittäiseen käyttöön. Se
soveltuu myös arkojen pintojen, kuten tutkimustuolien verhoilun
puhdistamiseen.

Bacterisidinen EN 13727, EN 13697, EN 1276 p. aeruginosa, e. hirae (likaiset olot), EN 16615 (likaiset
olot). fungisidinen, jestisidinen, EN 1650 (A. brasiliensis likaiset olot), EN 13624 (likaiset olot), EN
16615 (likaiset olot), EN 13697 (likaiset olot). mykobakterisidinen EN 14563, EN 14348. virusidinen
prEN 14476 (poliovirus type 1 likaiset olot), prEN 14476 (adenovirus type 5) and prEN 14476 norovirus
(likaiset olot), virucide according model vaccinia, BVDV (DVV/RKI) as surrogate HIV, HBV, HCV,
rotavirus, influenza, H5N1, H1N1, SARS coronavirus. sporisidinen EN 13704 clostridium difficile, EN
13704 subtilis EN 13697 clostridium difficile – itiömuodot (likaiset olot).

Bakterisidinen EN 13727, EN 13697, EN 1276 p. aeruginosa, e. hirae (likaiset olot), EN 16615 (likaiset
olot). fungisidinen, jestisidinen EN 1650 (A. brasiliensis likaiset olot), EN 13624 (likaiset olot), EN
16615 (likaiset olot), EN 13697 (likaiset olot). mykobakterisidinen EN 14563, EN 14348. virusidinen
prEN 14476 (poliovirus type 1 likaiset olot), prEN 14476 (adenovirus type 5) and prEN 14476 norovirus
(likaiset olot), virucide according model vaccinia, BVDV (DVV/RKI) as surrogate HIV, HBV, HCV,
rotavirus, influenza, H5N1, H1N1, SARS coronavirus. sporisidinen EN 13704 clostridium difficile, EN
13704 subtilis, EN 13697 clostridium difficile – itiömuodot (likaiset olot).

Biosidi PT2-PT4 Biosidi PT2-PT4

SPORISIDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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SPORISIDI
750 ml

5 000 ml

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 kpl
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Sanitizer Surfaces S2

Sanitizer Surfaces
S2-pyyhkeet

2-in-1
puhdistus- ja
desinfiointiaine pinnoille

2-in-1
puhdistus- ja
desinfiointiaine
pinnoille

Saniswiss Sanitizer Surfaces S2 on ympäristöystävällinen alkoholiton
pintojen puhdistus- ja desinfiointiaine. Koska tuote ei sisällä alkoholia,
haihtuminen pyyhkimisen aikana on vähäisempää, mikä alentaa
kustannuksia ja varmistaa vaatimusten mukaisen pintojen puhdistuksen ja
desinfioinnin. Sanitizer Surfaces S2 sisältää kvatteja, peretikkahappoa ja
kokamidopropyylibetaiinia, mikä tekee S2-tuoteesta erinomaisen
alkoholittoman vaihtoehdon alkoholia sisältävien desinfiointiaineiden
sijaan. Sanitizer Surfaces S2:ta voidaan käyttää turvallisesti etiketissä
mainittujen käyttöohjeiden mukaisesti. Raikas sitrushedelmän tuoksu
tekee S2- tuotteesta suositun vaihtoehdon epämiellyttävien hajujen
poistamiseksi. Se soveltuu myös arkojen pintojen, kuten tutkimustuolien
verhoilun puhdistamiseen.

Saniswiss
Sanitizer
Surfaces
S2
-pyyhkeet
ovat
ympäristöystävällisiä, alkoholittomia, Sanitizer Surfaces S2 -liuoksella
kostutettuja, käyttövalmiita pyyhkeitä pintojen puhdistukseen ja
desinfiointiin. Koska tuote ei sisällä alkoholia tai aldehydejä,
haihtuminen pyyhkimisen aikana on vähäisempää, mikä alentaa
kustannuksia ja varmistaa vaatimusten mukaisen pintojen
puhdistuksen ja desinfioinnin. Sanitizer Surfaces S2 -pyyhkeissä on
kvatteja, peretikkahappoa ja kokamidopropyylibetaiinia, ja se tarjoaa
alkoholittoman vaihtoehdon alkoholia sisältävien pyyhkeiden sijaan.
Sanitizer Surfaces S2 -pyyhkeitä voidaan käyttää turvallisesti
etiketissä mainittujen käyttöohjeiden
mukaisesti. Raikas
sitrushedelmän tuoksu tekee S2-tuotteesta suositun vaihtoehdon
epämiellyttävien hajujen poistamiseksi. Se soveltuu myös arkojen
pintojen, kuten tutkimustuolien verhoilun puhdistamiseen.

Bakterisidinen EN 13727. jestisidinen EN 13624. mykobakterisidinen EN 14204 aktiivinen myco‑
bacterium terrae, mycobacterium avium, mycobacterium bovis. virusidinen EN 14476 actif sur BVDV as
surrogate of HCV, PRV as surrogate of HBV, vaccinia virus as surrogate of HIV, influenza, H5N1, H1N1,
herpes simplex virus, rotavirus. sporisidinen EN 13704 aktiivinen cladosporium cladosporioides, clostridium
difficile puhtaissa oloissa.

Bakterisidinen EN 13727. jestisidinen EN 13624. mykobakterisidinen EN 14204 active against
mycobacterium terrae, mycobacterium avium, mycobacterium bovis. virusidinen EN 14476 actif sur
BVDV as surrogate of HCV, PRV as surrogate of HBV, vaccinia virus as surrogate of HIV, influenza,
H5N1, H1N1, herpes simplex virus, rotavirus. sporisidinen EN 13704 active against cladosporium
cladosporioides, clostridium difficile puhtaissa oloissa

Luokan IIa lääketieteellinen laite.

Luokan IIa lääketieteellinen laite.

VIRUSIDI

VIRUSIDI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
750 ml
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5 000 ml

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 kpl

200 kpl 100 kpl:n täyttö

200 kpl:n täyttö
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Sanitizer Large Surfaces

Sanicleaner Large Surfaces

Supertiiviste

3-in-1
puhdistus- ja
desinfiointiaine sekä
hajunpoistaja laajoille
pinnoille

Supertiiviste

2-in-1
pintojen
puhdistusaine
ja poistaa
hajut

viikoittaiseen käyttöön

päivittäiseen
käyttöön
Saniswiss Sanitizer Large Surfaces on monikäyttöinen antimikrobinen
tuote kaikkien pesunkestävien laajojen pintojen puhdistukseen ja
desinfiointiin. Se ei vaahtoa eikä vaadi huuhtelua. Suosittelemme
käyttämään mikrokuituliinaa tai moppia. Lisäksi tuote on testattu laajojen
alueiden pesuun tarkoitetuilla koneilla ja myös tiloissa, joissa voidaan
käsitellä
elintarvikkeita.
Toisin
kuin
perinteiset
kemialliset
desinfiointiaineet, Sanitizer Surfaces S4 ei sisällä alkoholia, aldehydiä,
biguanidia, klooria, fenolia, VOC-yhdisteitä (haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä) tai muita vaarallisia kemikaaleja tai yhdisteitä. Koska tuote on
supertiiviste,
se
alentaa
huomattavasti
käyttökustannuksia.
Erityistapauksissa Sanitizer Large Surfaces S4:ää voidaan ruiskuttaa
suoraan ja käyttää yhdessä Saniswissin kuivapyyhkeiden kanssa.

Saniswiss Sanicleaner Large Surfaces on tarkoitettu lattioiden ja
muiden pintojen puhdistukseen ja huoltamiseen. Se sopii
erinomaisesti pesunkestäville pinnoille, mukaan lukien suojatut ja
herkät lattiapinnat. pH-arvoltaan neutraali ekologinen puhdistusaine ei
vaahtoa manuaalisessa tai koneellisessa käytössä ja se soveltuu eri
käyttötarkoituksiin, myös automaattisiin lattianpesukoneisiin. Se on
kustannustehokas vaihtoehto päivittäissiivoukseen ja se palauttaa
pintojen kiillon ja kirkkauden ja vaikuttaa nopeasti jäämiä jättämättä.
Se on hyväksytty kohteisiin, joissa pinnat ovat kosketuksissa
elintarvikkeiden kanssa.

Bakterisidinen EN 1040 incl. s. aureus, p. aeruginosa, EN 1276 incl. s. aureus, p. aeroginosa, e. hirae. EN
13697 incl. e. coli, s. aureus, p. aeruginosa, e. hirae, jestisidinen EN 1275 incl. c. albicans, EN 13624
incl.c. albicans, EN 13697 ncl. c. albicans. mykobakterisidinen activity against BK, m. tuberculosis
hominis. virus HBV, HIV.

Biohajoavuus >98 %. Raikas vuokon tuoksu.

Biosidi PT2-PT4

0.25%
0,25 %

0,25 %

VIRUSIDI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14

5 000 ml
tuotekoodi 132078

5 000 ml
tuotekoodi 132065
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Sanicleaner Surfaces

Sanicleaner Degreaser

Käyttövalmis liuos tai tiiviste

Käyttövalmis liuos tai tiiviste

2-in-1
pintojen
puhdistusaine
ja poistaa hajut

2-in-1
pintojen puhdistusja rasvanpoistoaine

päivittäiseen käyttöön
Saniswiss Sanicleaner Surfaces on tarkoitettu lattioiden ja muiden
pintojen puhdistukseen ja huoltamiseen. Se sopii erinomaisesti
pesunkestäville pinnoille, myös suojatuille, herkille lattiapinnoille. pHarvoltaan neutraali ekologinen puhdistusaine ei vaahtoa manuaalisessa
tai koneellisessa käytössä ja se soveltuu eri käyttötarkoituksiin, esim.
tiiviste
myös
automaattisiin
lattianpesukoneisiin.
Se
on
kustannustehokas vaihtoehto päivittäissiivoukseen ja se palauttaa
pintojen kiillon ja kirkkauden ja vaikuttaa nopeasti jäämiä jättämättä. Se
on hyväksytty kohteisiin, joissa pinnat ovat kosketuksissa
elintarvikkeiden kanssa.

Saniswiss Sanicleaner Degreaser on tarkoitettu tehokkaaseen
rasvanpoistoon kaikilta pesunkestäviltä pinnoilta. Se palauttaa
pintojen kiillon ja soveltuu keittiöihin ja muihin kohteisiin, joissa pinnat
ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Biohajoavuus >98 %. Raikas vuokon tuoksu.

Biohajoavuus >98 %. Raikas omenan tuoksu.

0,5
%
0.5%

750 ml
tuotekoodi 132095
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750 ml
tuotekoodi 132068

5000 ml
tuotekoodi 132103
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Sanicleaner Sanitary

Sanicleaner Sanitary

Käyttövalmis liuos tai tiiviste

2-in-1
puhdistus- ja
kalkinpoistoaine

2-in-1
puhdistus- ja
kalkinpoistoaine

Saniswiss Sanicleaner Sanitary on tarkoitettu veden kanssa
kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistukseen ja huoltamiseen. Se
soveltuu päivittäiseen puhdistukseen ja poistaa kalkki- ja saippuajäämiä
ja estää niiden muodostumista. Se palauttaa kaikkien veden kanssa
kosketuksiin joutuvien pintojen kiillon, ei jätä jälkiä eikä vahingoita
pesualtaita, laattoja, emalipintoja, kylpyammeita, kylpyhuoneita, hanoja,
suihkukaappeja, keraamisia pintoja jne. Se on ympäristöystävällinen ja
hyväksytty kohteisiin, joissa pinnat ovat kosketuksissa elintarvikkeiden
kanssa. Tuotteesta löytyy käyttövalmis sumutinpullo jatkuvaa käyttöä
varten tai tiiviste laimennosta varten.

Saniswiss Sanicleaner Sanitary on tarkoitettu WC-tilojen
puhdistukseen ja huoltamiseen. Se puhdistaa ympäristöystävällisesti
ja pintoja vahingoittamatta, sekä poistaa kalkki ja muita jäämiä. Sen
raikas tuoksu poistaa hajut WC-istuimista ja lavuaareista.
Geelimäisen aineen vaikutus kestää pitkään, mikä estää
kalkkijäämien muodostumista ja koostumus soveltuu erinomaisesti
pesualtaiden, laattojen, emalipintojen jne. huoltoon. Se ei vahingoita
kemiallista vessaa.

Biohajoavuus >98 %. Raikas mintun tuoksu.

biohajoavuus > 98%, raikas alppitähden tuoksu

3%

3%

750 ml
tuotekoodi 132066
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5 000 ml
tuotekoodi 132104

750 ml
tuotekoodi 132068
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Sanicleaner Glasses

Sanicleaner Odors

Käyttövalmis liuos tai tiiviste

Käyttövalmis liuos tai supertiiviste

2-in-1
lasipintojen puhdistusaine ja
raikastaja

2-in-1
puhdistus- ja
hajunpoistoaine

Saniswiss Sanicleaner Glasses on tarkoitettu lasipintojen sekä
modernien kiiltävien ja laminoitujen pintojen puhdistukseen, myös
elintarvikealalla. Se ei jätä jälkiä ja sen mieto hajuste jättää tiloihin
raikkaan tuoksun. Se tarjoaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon
päivittäiseen siivoukseen myös tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita.
Se kuivuu nopeasti. Sumutinpullo mahdollistaa aineen levittämisen
laajemmalle alueelle tai tiiviste laimennosta varten.

Saniswiss Sanicleaner Odors on tarkoitettu poistamaan hajuja
siellä, missä ne syntyvät. Sanicleaner Odors toimii tehokkaasti ja se
torjuu hajuja pitkäaikaisesti erityyppisissä ympäristöissä (sairaaloissa,
WC-tiloissa,
toimistoissa,
keittiössä,
ajoneuvoissa
jne.),
verhoilukankaissa (verhot, matot, kokolattiamatot jne.) ja erilaisissa
työympäristöissä (jäteasemilla, laboratorioissa, tupakointitiloissa jne.).
Saniswiss Sanicleaner Odors sisältää entsymaattisia probiootteja,
jotka poistavat hajuja ja jättävät tiloihin raikkaan, miedon tuoksun.

Biohajoavuus >98 %. Raikas katkeron tuoksu.

Biohajoavuus >98 %. Raikas sitrushedelmän tuoksu.

0.20%
3%

750 ml
tuotekoodi 132069

20

5 000 ml
tuotekoodi 132099

0,20 %

750 ml
tuotekoodi 132108

30 l
tuotekoodi 132106
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Sanitizer Aspiration

Sanitizer Instruments

Tiiviste

Supertiiviste

3-in-1
imujärjestelmien
puhdistus- ja
desinfiointiaine ja
hajunpoistaja

3-in-1
instrumenttien
puhdistus- ja
desinfiointiaine

Saniswiss Sanitizer Aspiration on kehitetty erityisesti erilaisia
imujärjestelmiä varten. Sille on eri puolilla maailmaa suoritettu
intensiivisiä testejä tunnettujen valmistajien imujärjestelmissä, mukaan
lukien amalgaamierottimet. Se estää vaahdon muodostumisen, mikä
voisi häiritä imujärjestelmän asianmukaista toimintaa. Soveltuu
päivittäiseen käyttöön kaikkien imujärjestelmien (mukaan lukien
amalgaamierottimet ja sylkykupit) puhdistukseen ja desinfiointiin sekä
huoltoon ja hajunpoistoon. Koostumukseltaan tehokas tiiviste säästää
kustannuksia ja vähentää jätevesien ympäristövaikutuksia. 5 litran
Sanitizer Aspiration -tiivistepakkauksesta saadaan 500 litraa
käyttövalmista liuosta (1 %-liuos).

Saniswiss Sanitizer Instruments soveltuu kaikkien lämpöä
kestävien
instrumenttien
manuaaliseen
puhdistukseen
ja
desinfiointiin. Sen pH-arvo on 7, minkä ansiosta se soveltuu
kaikentyyppisten instrumenttien käsittelyyn, mukaan lukien herkimmät
pyörivät instrumentit, porat, metallit, nitinol, volframikarbidi, teräs,
muovi, lasi, posliini, kumi ja silikoni. Instrumentteja voidaan liottaa
ilman syöpymisriskiä tai värimuutoksia useiden tuntien ajan, yön yli.
Kustannustehokas, sillä 1000 ml:n tiivistepullosta saadaan 200 litraa
käyttövalmista liuosta (0,5 %-liuos). Se takaa optimaalisen
mikrobiologisen puhdistustuloksen ja lisäksi se palauttaa
instrumenttien kiillon. Sanitizer Instruments ei sisällä haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä, alkoholia tai aldehydejä (kuten öljykemian
tuotteet). Koska puhdistusaine toimitetaan tiivisteenä ja sen
puhdistavat
aineet
ovat
helposti
biologisesti
hajoavia,
ympäristöpäästöt vähenevät neljäsosaan perinteisiin vanhan
sukupolven tuotteisiin verrattuna.

Bakterisidinen EN 1040, EN 13727, EN 14561, MRSA jestisidinen EN 1275, EN 13624, EN14562.
aktiivinen viruksia HBV, HCV, HIV, BVDV vastaan

Bakterisidinen EN 1040, EN 13727, EN 14561, MRSA jestisidinen EN 1275, EN 13624, EN14562.
mykobakterisidinen EN 14563. virusidinen EN 1446, aktiivinen viruksia HBV, PRV, HCV, HIV, BVDV,
human influenza, vaccinia, H1N1, H5N1, herpes, HSV1 vastaan

Luokan IIb lääketieteellinen laite.

Luokan IIb lääketieteellinen laite.

1%

1 000 ml
tuotekoodi 132020
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0,5 %
0,5 %

1%

5 000 ml
tuotekoodi 132021

1000 ml
tuotekoodi 132015

5000 ml
tuotekoodi 132016
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Sanitizer Laundry

Saniraser Automate

Tiiviste

4-in-1
pyykin puhdistus-,
desinfiointi-,
hajunpoisto- ja
valkaisuaine

Käyttövalmis liuos

13-in-1
automaatilla
annosteltava
hyönteismyrkky

Saniswiss Sanitizer Laundry on uusi ympäristöystävällinen
liinavaatteiden pesuun ja samanaikaiseen desinfiointiin tarkoitettu aine.
Siinä ei ole alkyylifenolietoksylaatteja, EDTA:ta, NTA:ta tai fosfaattia. Se
toimii tehokkaasti alhaisessa lämpötilassa ja tehoaa 99 %:iin mikrobeista
myös ilman esipesua. Tuotteen erityisen koostumuksen ansiosta pyykki
on tahratonta, puhdasta ja hajutonta eikä siinä ole taudinaiheuttajia.
Saniswiss Sanitizer Laundry soveltuu ihanteellisesti puuvillalle ja
polyesteri-puuvillasekoitteille, sekä värillisille että valkoiselle pyykille.
Sanitizer Laundry soveltuu kaikkiin pesu- ja konejärjestelmiin sekä
pehmeälle että kovalle vedelle. Se soveltuu automaattisiin
annostelujärjestelmiin. Se sisältää runsaasti aktiivisia emäksisiä
entsyymejä proteiinipohjaisten tahrojen poistamiseksi. Sanitizer Laundry
poistaa tehokkaasti valkaisuaineella poistettavia tahroja alhaisessa
lämpötilassa (alkaen 30 °C). Se sisältää innovatiivista luonnonsaippuaa,
joka parantaa kankaan käsiteltävyyttä silitettäessä. Jopa 500 kg pyykkiä
voidaan pestä ja desinfioida käyttäen vain 5 kg Saniswiss-pesujauhetta.

Saniswiss Saniraser Automate on käyttövalmis ilmaan automaatilla
annosteltava hyönteismyrkky, joka tehoaa 13 hyönteisryhmään: 3
hyttyslajia, myös tiikerihyttyset, ampiaiset, herhiläiset, pölypunkit,
jauhokoisat, vaatekoit, kärpäset (toukat ja aikuiset kärpäset),
muurahaiset, huonehämähäkit, torakat, punkit, kirput, luteet ja
syyhypunkit. Sopii niin koville kuin huokoisillekin pinnoille (mm. puu
sekä kankaat, kuten puuvilla). Saniraser Automate hävittää hyönteiset
ja pölypunkit sieltä, missä ne elävät, kuten jalkalistoista, halkeamista
ja koloista, huonekalujen alta, sähkölaitteiden, ovien ja ikkunoiden
takaa, verhoista, pitsiverhoista, seinävaatteista, matoista, tekstiileistä,
vaatteista, vuodevaatteista, patjoista, tapeteista jne. Saniraser
Automate:n jälkivaikutus hyönteisiin on 90 vuorokautta ( tietyissä
päämäärissä 180 vrk).

Bakterisidinen, fungisidinen, tuberkulosidinen ja virusidinen (5g per liter <15min. 60°C, bath ration 1:5)
DVV/RKI:n suuntalinjojen mukaan

Mosquito Cu Aedes aegypti, lex pipiens, tiger mosquito Aedes albopictus, wasp Vespula sp.,
hornet Vespa crabro, dust mite Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, food
moth Ephestia kuehniella, cloth moth Tineola bisselliella, flea Ctenicephalides felis Adults, flea
Ctenocephalides felis Larvae, house spider Tegeneraria domestic, black ant Lasius niger, bed bug
Cimex lectularius, german cockroach, oriental cockroach Blatta orientalis, americano cockroach,
fly Musca domestica, scabies Sarcoptes scabiei

Biosidi PT2

Biosidi PT18

5000 g
tuotekoodi 132038

24

950 ml
tuotekoodi 132101
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Kuivapyyhkeet

26

Ultraäänipesulaite

Liotusastiat
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Annostelijat

kuivapyyhkeiden seinäteline
tuotekoodi 132047

automaattiannostelija
tuotekoodi 132085

annostelija
tuotekoodi 132086
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annostelija
tuotekoodi 132087

Annostelijat

mitta-astia 50 ml
tuotekoodi 132032

annostelujärjestelmä 5000 ml
tuotekoodi 132089

annostelija imujärjestelmän tiivisteelle
2000 ml
tuotekoodi 132045

automaattiannostelija
tuotekoodi 132088
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Testit

Miksi valitsisin
Saniswiss-tuotteet

Turvallinen
Vetyperoksidi on yksi ympäristöystävällisimmistä desinfiointiin
käytettävistä vaikuttavista aineista. Se hajoaa käytön jälkeen vedeksi ja
hapeksi eikä jätä mikrobiresistenssiä aiheuttavia aktiivisia jäämiä.

Tehokas
Saniswiss tarjoaa vakaita, turvallisia ja tehokkaita puhdistusaineita,
jotka tehoavat laajasti taudinaiheuttajiin. Saniswiss Sanitizer tuoteperheessä käytetään tehokasta vetyperoksiditeknologiaa ja
luonnollisia lisäaineita.
paaTest
tuotekoodi 132040

peroxTest
tuotekoodi 132061

Vaatimuksia noudattava
Saniswiss-tuotteet ovat vaatimustenmukaisia ja ne parantavat
tehokkaasti hyvinvointia tuhoamalla useimmat patogeenit nopeasti,
mukaan lukien MDR:n ja C. difﬁcile -itiöt. Saniswiss Sanitizer tuotteet noudattavat EU:n EN-standardeja.

EU-ympäristömerkki
Saniswiss Sanicleaner -tuotevalikoimalla on EU-ympäristömerkki.
Tuotteet eivät sisällä vaarallisia aineita, ne on valmistettu
kasvikunnasta peräisin olevista raaka-aineista ja ne ovat jopa 98 %:sti
biohajoavia.

Ei CLP-asetuksen mukaisia aineita
Joissakin desinfiointiaineissamme ja kaikissa Saniclean-tuotteissa ei
ole CLP-symboleja, mikä mahdollistaa turvallisen varastoinnin ja antaa
käyttäjälle takuun siitä, että tuotteet ovat riskittömiä ja turvallisia
käyttää.

Taloudellinen
bioTest
tuotekoodi 132051
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scanTest ATP
tuotekoodi 132052

Tuotteissamme ei ole haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) eivätkä
ne haihdu nopeasti. Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni
tuotteistamme toimitetaan tiivisteenä.
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