Instrumentdesinfectie
EuroSept
Plus
Instrument Bijzonder effectief, virucidaal, vloeibaar concentraat voor de desinfectie van allerlei
9882715 Can, 5 liter
Disinfection Concentrate FV
soorten chirurgische instrumenten. De formaldehyde-vrije productformulering wordt
gekenmerkt door economische toepassingsconcentraties, brede werkzaamheid
waaronder virucidale en tuberculocide met goede materiaalcompatibiliteit. Ideaal
voor de virucidale einddesinfectie van allerlei medische instrumenten
EuroSept
Plus
Instrument
Disinfection Concentrate FV
EuroSept
Plus
Instrument
Disinfection Concentrate
EuroSept
Plus
Instrument
Disinfection Concentrate
EuroSept Plus Instrument Cleaner
Enzymatic Concentrate

9882714 Fles, 2 liter
Concentraat voor instrumentdesinfectie. Voor desinfectie en reiniging van
endoscopen en allerlei andere soorten medische instrumenten.

Biedt een hoge materiële compatibiliteit en is daarom het ideale

9882713 Can, 5 liter
9882712 Fles, 2 liter
9882711 Fles, 1 liter

reinigingsconcentraat voor het handmatig prepareren van chirurgische instrumenten
en flexibele endoscopen. EuroSept Plus Instrument Cleaner Enzymatic Concentrate
schuimt niet en is geschikt voor gebruik in een ultrasoonbad. Biedt uitstekende
reinigingsprestaties door de combinatie van niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
met een gestabiliseerd complex van drie enzymen. De zelfwerkende formule
doordringt en verwijdert effectief allerlei soorten organische verontreinigingen, zoals
gestold bloed en slijm; zelfs op moeilijk te bereiken plekken.

Oppervlaktedesinfectie (gladde oppervlakken en slangen)
EuroSept Plus Surface Disinfection EuroSept Plus Wipes op basis van alcohol en aldehydevrij voor snelle en simpele
Wipes
desinfectie van oppervlakken en dentale apparaten. Afmeting: 14 x 18 cm.
EuroSept Plus Surface Disinfection
Wipes
EuroSept Plus Surface
Gebruiksklaar, aldehydevrije snelle ontsmetting op basis van ethanol voor een snelle
en doeltreffende ontsmetting van medische inventaris en medische hulpmiddelen,
evenals van alle soorten oppervlakken. Niet gebruiken op alcoholgevoelige
oppervlakken (acrylglas).

9884001 Dispenser
120 wipes

met

9884000 Refill, 120 stuks
9884041 Can, 5 liter

EuroSept Plus Surface Lemon
EuroSept Plus Surface Lemon

Idem als EuroSept Plus Surface, met limoengeur

9884043 Can, 5 liter
9884042 Fles, 1 liter

Voor dagelijkse reiniging, desinfectie en verzorging van afzuiginstallaties,

9883995 Can, 5 liter

Zuiginstallatie intern
EuroSept Plus Evac Disinfection

waterslangen en amalgaamafscheider. Bij een concentratie van 2% en een
blootstellingstijd van 30 minuten is de desinfectie bacteriedodend, gistendodend
(getest volgens de DGHM-richtlijn), beperkt tot virucidaal volgens DW / RKI-richtlijn
08/2008 (inclusief HIV, HBV, HCV). Neutrale, frisse geur.
EuroSept Plus Evac Disinfection

9883994 Fles, 2 liter

Spittoonreiniging
EuroSept Plus Spittoon Reiniger

Kant-en-klare oplossing voor het reinigen en desinfecteren van het spittoon. Het
omvat een uitgebreid scala aan activiteiten tegen bacteriën en schimmels. Zeer goede
desinfectie en reiniging (bijv. afzettingen van kalk, bloed en kleurstofresten van
plaque-kleurstoftabletten). Voldoet aan EU-richtlijn 93/42 / EEG voor medische
hulpmiddelen. Neutrale geur.
EuroSept Plus Nano Spittoon Foam Kant-en-klare nano-schuimreiniger voor het reinigen en desinfecteren van het
Cleaner
spittoon. Het bestrijdt een breed spectrum van activiteit tegen bacteriën en gisten.
Uitstekende reiniging (bijv. afzettingen van kalk, bloed en kleurstofresten van plaquekleurstoftabletten). Binnen een minuut wordt het schuim vloeibaar en verandert het
van kleur naar helderblauw. Voldoet aan EU-richtlijn 93/42 / EEG voor medische
hulpmiddelen.

9882690 Fles, 750 ml

9882691 Fles, 400 ml

Handreiniging- en verzorging
EuroSept Plus Washlotion Sensitive Romige, delicate, ph-neutrale huidwashlotion voor het regelmatig reinigen van huid
en handen. De toevoeging van verzorgende ingrediënten en glycerine verminderen
het uitdrogen van de huid tijdens het wassen. Reinigt grondig en is zuinig in gebruik.
Bovendien is de milde reinigingslotion vrij van parfums en kleurstoffen en daarom
geschikt voor gebruik bij een gezonde huid, om allergie door de genoemde stoffen te
voorkomen.

9882702 Flacon, 500 ml

EuroSept Plus Handcreme Lotion

Zeer snel opnemende verzorgingslotion, ideaal voor handschoendragers. Vooral
geschikt voor de droge huid. Heeft hydraterende en vettende eigenschappen.
Beschermende en hoogwaardige zorg in het dagelijks leven, vooral met frequent
wassen en desinfecteren. Vrij van kleurstoffen

9882694 Flacon, 500 ml

