Biosanitizer A
4-in-1
Ympäristöystävällinen imujärjestelmien puhdistus- ja desinfiointiaine tiiviste

Ympäristöystävällinen, ei sisällä haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä, alkoholiton, aldehyditön, kustannuksia säästävä tiiviste,
yleiskäyttöinen, yhteensopiva useimpien
imujärjestelmien kanssa, vaahtoamaton
moderni
koostumus,
sitrushedelmäpohjainen: poistaa hajut,
jättää tiloihin
raikkaan, puhtaan tuoksun, 4 tuotetta
yhdessä puhdistaa, desinfioi, poistaa hajut
ja huoltaa imujärjestelmän ja amalgaaminerottimen, turvallinen, tehoaa laaja-alaisesti,
nopea vaikutus 15 minuutissa, tehotuote
tehokkailla puhdistavilla ainesosilla

Sisältää
H2O:ta

Biosanitizer A
Ympäristöystävällinen imujärjestelmien puhdistus- ja
desinfiointiaine tiivisteenä

Käytännöllinen

4-in-1

Käyttäjäystävällinen,
yhteistyössä
käytännön
ammattilaisten
kanssa
kehitetty
Saniswissin
annostelumitta helpottaa huoltoa. Tämä uusi
käytännöllinen lisävaruste helpottaa annostelua,
sekoittamista ja liuoksen imemistä yhtä astiaa käyttäen
ilman, että liuos pääsee valumaan hukkaan.

Ympäristöystävällinen desinfiointiaine, 4 tuotetta
yhdessä. Se samanaikaisesti puhdistaa, desinfioi,
poistaa hajut ja huoltaa imujärjestelmän, sylkykupin ja
amalgaaminerottimen.
Se
palauttaa
nopeasti
järjestelmän tehon ja puhtauden.

Turvallinen
Taloudellinen
5 litrasta nestemäistä tiivistettä saadaan 500 litraa
käyttövalmista ympäristöystävällistä puhdistus- ja
desinfiointiainetta.
Kerrostumien
ja
lietteen
poistamiseen ei tarvitse käyttää mitään muita tuotteita.
Ympäristöystävällinen
desinfiointiaine
puhdistaa
tehokkaasti jäämiä jättämättä. Vaaditun prioriteetin
mukaan Biosanitizer A1:tä voidaan käyttää kahdella
tavalla.

Biosanitizer

Biosanitizer A puhdistus- ja desinfiointiaine on kehitetty
erityisesti kaikkia imujärjestelmiä varten (mikä tahansa
tuotemerkki). Sille on eri puolilla maailmaa suoritettu
intensiivisiä
testejä
tunnettujen
valmistajien
imujärjestelmissä, mukaan lukien amalgaamierottimet.
Tulos: tuote estää vaahdon muodostumisen, mikä voisi
häiritä imujärjestelmän asianmukaista toimintaa.

Tehotuote
Tiivisteenä toimitettava Biosanitizer A sisältää
tehokkaita puhdistus- ja desinfiointiaineita, jotka
takaavat optimaaliset mikrobiologiset tulokset vain 15
minuutissa. Se puhdistaa ja desinfioi imujärjestelmän
tehokkaasti kaikesta liasta, mutta samalla se poistaa
hajut ja jättää raikkaan neutraalin tuoksun. Tarvittaessa
voit antaa liuoksen vaikuttaa yön yli.

Teho

Suositellaan amalgaamierottimiin

Ympäristöystävällisten desinfiointiaineidemme
kaltainen Biosanitizer A (A = aspiration, imu)
toimitetaan puhdistus- ja desinfiointiaineen
sisältävänä tiivisteenä kaikkien imujärjestelmien,
mukaan
lukien
amalgaamierottimien
ja
sylkykuppien, puhdistukseen ja desinfiointiin
sekä huoltoon ja hajunpoistoon. Koostumukseltaan tehokas tiiviste säästää kustannuksia ja
vähentää
jätevesien
ympäristövaikutuksia.
Valinnainen
annosteluastia
mahdollistaa
täsmällisen annostelun ja liitännän kaikkien
imujärjestelmävalmistajien putkiliitäntöihin.

1 000 ml:n pullo

5 000 ml:n kanisteri

tuotekoodi 132020

tuotekoodi 132021

Bakterisidinen teho standardien EN 1040,
EN 13727 ja EN 14561 mukaan, MRSA
(0,5% <5 min, 20 °C)
•
pseudomonas aeruginosa
•
staphylococcus aureus
•
enterococcus hirae

Virusidinen
•
•
•
•

Koostumus
HBV ( 0,5% <10 min, 20 °C)
HCV ( 2% < 5 min, 20 °C)
HIV ( 2% < 10 min, 20 °C)
BVDV ( 2% < 5 min, 20 °C)

vesi, sitrus, kvaternaariset
ammoniumyhdisteet, biguanidi,
biologiset aineet, puhdistavat aineet,
vaahtoamisenestoaineet, apuaineet.

Fungisidinen teho standardien EN 1275, EN
13624, EN 14562 (0,5 % <15 min, 20 ° C)

•
•

c. albicans
aspergillus niger

Annosteluastia 2 000 ml
tuotekoodi 132045
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Luokan IIa lääkinnällinen laite
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