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•	 langt	håndtag,	til	HD,	HL,	HW	1000	ml	
+	1	x	euroflaske	HD,		
Bestillingsnr.:	40200101

•	 kort	håndtag,	til	HD,	HL,	HW	500	ml		
+	1	x	euroflaske	HD,		
Bestillingsnr.:	40200104

Vægdispenser

plejende, hygiejnisk præparat til 
desinfektion af hænder samt til 
kirurgisk desinfektion af hænder 
og underarme
•	 højkvalitative	alkoholer	forhindrer	
udtørring	af	huden

•	Dermatologisk	godkendelse	
(Dermaconsult	GmbH)

•	uden	parfume
•	bevarer	hudens	naturlige	pH-værdi
•	 Euroflasker	kan	sættes	i	alle	
almindelige	vægdispensere	

•	DGHM	og	RKI	registrering
•	 CE	0408

Virkningsspektrum
begrænset virusdræbende effekt (f.eks. 
HBV/HCV/HIV, Herpes-simplex-Virus 
Type I), bakteriedræbende middel/
svampedræbende middel, tuberkulose-
dræbende middel 

reference
Prof.	Dr.	med.	R.	Schubert,	Frankfurt/Main
PD	Dr.	med.	F.-A.	Pitten
Prof.	Dr.	med.	H.-P.	Werner,	Schwerin
Dr.	med.	J.	Steinmann,	Bremen

Virkningstid
•	Hygiejnisk	desinfektion:	Gnid	
hænderne	ind	i	3	ml	GREEn&CLEAn	HD	
og	lad	det	virke	i	30	sekunder.

•	 Kirurgisk	desinfektion:	Gnid	hænder	og	
underarme	ind	i	10	ml	GREEn&CLEAn	HD	
og	lad	det	virke	i	3	minutter.

Bestillingsnumre
•	 Euroflaske	500	ml,		
Bestillingsnr.:	60030162	

•	 Euroflaske	1000	ml,		
Bestillingsnr.:	60030161

•	Genopfyldningssæt	2,	dunk	5	l,	
Bestillingsnr.:	60030063

•	Genopfyldningssæt	3,		
6	x	1000	ml	euroflasker,		
Bestillingsnr.:	60030069

•	Genopfyldningssæt	4,		
6	x	500	ml	euroflasker,		
Bestillingsnr.:	60030070

green&CLeAn Hd
plejende håndvaskelotion med 
bredspektret antimikrobiologisk 
virkning
•	Bredspektret	antiseptisk	virkning
•	Alkalifri,	pH-neutral
•	Underbygger	hudens	naturlige	
syrebeskyttelse

•	 Forebygger	hudirritationer
•	Med	allantoin	som	hudplejesubstans

reference
Prof.	Dr.	med.	R.	Schubert,	Frankfurt/Main
Prof.	Dr.	med.	H.-P.	Werner,	Schwerin

Bestillingsnumre
•	 Euroflaske	1	l,	Bestillingsnr.:	60030151	
•	 Introduktionssæt,		
5	x	750	ml	flaske	+	doseringsflaske,		
Bestillingsnr.:	60030051

•	Genopfyldningssæt	1,		
6	x	750	ml	flasker,		
Bestillingsnr.:	60030052

•	Genopfyldningssæt	2,	dunk	5	l,	
Bestillingsnr.:	60030053

green&CLeAn HL
plejende håndvaskelotion med 
naturlige plejestoffer
•	 pH-værdi	5,6,	tilpasset	hudens	
naturlige	beskyttelseslag

•	Ved	hyppig	vask	modvirker	de	
fugtgivende	midler	udtørring	af	huden

•	Meget	velegnet	til	følsom	hud
•	naturlige	plejemidler	af	
sukkerroeekstrakt

Bestillingsnumre
•	 Euroflaske	1	l,		
Bestillingsnr.:	60030141	

•	 Introduktionssæt,		
5	x	750	ml	flaske	+	doseringsflaske,	
Bestillingsnr.:	60030041

•	Genopfyldningssæt	1,		
6	x	750	ml	flasker,		
Bestillingsnr.:	60030042

•	Genopfyldningssæt	2,	dunk	5	l,	
Bestillingsnr.:	60030043

green&CLeAn HW

green&CLeAn HC
plejende håndcreme på mandel-
oliebasis, vitamin B og e
•	 Plejende	håndcreme	på	
mandeloliebasis,	vitamin	B	og	E

•	med	naturlig	mandelolie,	vitamin	B	og	E
•	 Egnet	til	følsom	hud
•	plejer	huden	og	styrker	neglene
•	bliver	hurtigt	absorberet	og	fedter	ikke

Bestillingsnumre
•	 6	x	100	ml	tube,		
Bestillingsnr.:	60030120

•	 Start,	1	x	100	ml	tube,		
Bestillingsnr.:	60030122

•	Prøver,	43	x	30	ml	tube	i	karton,	
Bestillingsnr.:	60030124

UdLøBsHAne
•	Udløbshane	til	5	l	dunk,		
Bestillingsnr.:	40200017



            

1.	Håndflade	på	håndflade

3.	Håndflade	over	håndryg	med 
	 spredte	fingre

5. Tommeltotten gnides i cirkel- 
 bevægelser i den anden lukkede 
	 håndflade

Teknik til hygiejnisk desinfektion af hænder

Beskyttelse, transiente bakterier, nosokomial infektion, desinficering af hænder
Vores	hud	virker	som	beskyttelse	mod	omverden.	Tør,	skrøbelig	og	revnet	hud	reducerer	kroppens	beskyttende	funktion.	 
For at kunne beskytte denne naturlige barriere mod patogener, er det vigtigt, at give den rigtige pleje! 

Håndhygiejne er en af de vigtigste procedurer for at opnå en tilfredsstillende infektionsprofylakse!
Til	daglig	kommer	du	hele	tiden	i	kontakt	med	transiente	bakterier.	Talrige	undersøgelser	viser,	at	hænderne	er	den	vigtigste	
overførselsmulighed	for	patogener.	Desinficering	af	hænderne	er	afgørende	for	forebyggelsen	mod	nosokomiale	infektioner.	
Omfattende	håndhygiejne	kan	reducere	antallet	af	"erhvervede"	infektioner	med	op	til	40	%!

Korrekt	håndhygiejne	bidrager	til	at	undgå	hudproblemer!	Derfor	gælder	følgende:	Desinficer	hænderne	i	stedet	for	at	vaske	
dem!	(med	undtagelse	af	tilsnavsning)	Sørg	for,	at	dit	desinficeringsmiddel	til	hænderne	ikke	gør	huden	tør,	skrøbelig	og	
revnet.	Lad	hænderne	tørre	helt,	før	du	ifører	dig	handsker.	

Desinficer hænderne – men gør det korrekt!

Tips til effektiv desinfektion af hænderne
•	 Sørg	for	at	have	rene,	korte,	ulakerede	fingernegle
•	Bær	ikke	smykkegenstande
•	Gnid	en	tilstrækkelig	mængde	alkohol	desinfektionsmiddel	godt	ind	i	de	tørre	hænder	(holdes	fugtige	i	mindst	30	sekunder,	
ved	kirurgisk	desinfektion	3-5	min).

Hygiejnisk desinfektion af hænderne 
•	 Før	forberedelse	af	arbejdspladsen	inden	for	behandlingsområdet
•	 Efter	vedligeholdelse	af	arbejdspladsen
•	 Før	på-	og	aftagning	af	handsker
•	 Før	og	efter	ikke-kirurgisk	behandling

Kirurgisk desinfektion af hænder 
•	 Før	omfattende	kirurgiske	indgreb

Hænder

2.	Håndflade	på	håndflade	med 
	 flettede,	spredte	fingre

4.	Fingrenes	yderside	(flettet)	på	 
	 den	anden	håndflade

6. Fingerspidser gnides i cirkel- 
 bevægelser på den anden  
	 håndflade

inFOrMATiOn



1. Anvend altid koldt vand!

2.	Overhold	indvirkningstiden!	 
	 Overhold	anvendelsestiden!

Tips til rigtig  
dosering

Alkoholbaseret spraydesinfek-
tion til overflader, instrumenter 
og medicinske apparater (f.eks. 
overflader på dentalenheder, der 
ikke er følsomme over for sprit. 
det kan f.eks. være rulleborde, 
opbevaringssystemer)
•	 kort	aktionstid
•	Brugsfærdig	desinfektionsopløsning
•	 Langtidsvirkning	forhindrer	
efterfølgende	bakterie-	og	virusvækst

•	 Formaldehydfri
•	 drypfri	sprøjtehoved
•	DGHM/VAH	og	OEGHMP	registreret
•	 CE	0408

Virkningsspektrum/virkningstid
•	 begrænset	virusdræbende	effekt		
(f.eks.	HBV/HCV/HIV,	Herpes-simplex-
Virus	Type	I):	30	sekunder

•	 bakteriedræbende	middel/
svampedræbende	middel:	1	minut

•	 tuberkulosedræbende	middel:		
5	minutter

reference
Prof.	Dr.	med.	L.	Döhner,	Greifswald
Prof.	Dr.	med.	H.-P.	Werner,	Schwerin
Dr.	med.	J.	Steinmann,	Bremen
Prof.	Dr.	med.	G.	Frösner,	Munich

Højteknologisk kombination af 
additiver
Alkoholer,	kvartær	ammoniumforbindelse	
og	glyoksal

Bestillingsnumre
•	 Introduktionssæt,	5	x	750	ml	poser		
+	1	x	750	ml	sprøjteflasker,	
Bestillingsnr.:	60030001

•	Genopfyldningssæt	1,	6	x	750	ml	poser,	
Bestillingsnr.:	60030002

•	Genopfyldningssæt	2,	1	x	5	l	dunk,	
Bestillingsnr.:	60030003

•	Genopfyldningssæt	3,	2	x	750	ml	poser		
+	1	x	750	ml	sprøjteflasker,	
Bestillingsnr.:	60300001

•	Udløbshane	til	5	l	dunk,		
Bestillingsnr.:	40200004

green&CLeAn sd
Alkoholbaseret desinfektions-
servietter (138 x 190 mm) til små 
flader, instrumenter og medicinske 
apparater (f.eks. hånd- og 
vinkelstykker)
•	 kort	aktionstid
•	 Langtidsvirkning	forhindrer	
efterfølgende	bakterie-	og	virusvækst

•	med	hygiejnisk	sikkerhedsforsegling
•	 Formaldehydfri
•	Desinfektionsopløsning	DGHM/VAH	og	
OEGHMP	registreret

•	 CE	0408

Virkningsspektrum/virkningstid
•	 begrænset	virusdræbende	effekt		
(f.eks.	HBV/HCV/HIV,	Herpes-simplex-
Virus	Type	I):	30	sekunder

•	 bakteriedræbende	middel/
svampedræbende	middel:	1	minut

•	 tuberkulosedræbende	middel:		
5	minutter

reference
Prof.	Dr.	med.	L.	Döhner,	Greifswald
Prof.	Dr.	med.	H.-P.	Werner,	Schwerin
Dr.	med.	J.	Steinmann,	Bremen
Prof.	Dr.	med.	G.	Frösner,	Munich

Højteknologisk kombination af 
additiver
Alkoholer,	kvartær	ammoniumforbindelse	
og	glyoksal

Bestillingsnumre
•	 Start,	1	x	dåse	med	120	servietter,	
Bestillingsnr.:	60030018

•	 Introduktionssæt,		
1	x	dåse	med	120	servietter,		
3	x	120	servietter,		
Bestillingsnr.:	60030011

•	Genopfyldningssæt,	6	x	120	servietter,	
Bestillingsnr.:	60030012

green&CLeAn Wd
Ekstra store desinficerende 
vådservietter (290 x 270 mm). 
Desinficerende spritopløsning til 
desinficering af store overflader 
på medicinske enheder (f.eks. 
overflader på dentalenheder, der 
ikke er følsomme over for sprit. 
det kan f.eks. være rulleborde, 
opbevaringssystemer)
•	 kort	aktionstid
•	Brugsfærdig	desinfektionsopløsning
•	 Langtidsvirkning	forhindrer	
efterfølgende	bakterie-	og	virusvækst

•	 Formaldehydfri
•	Desinfektionsopløsning	DGHM/VAH	og	
OEGHMP	registreret

•	 CE	0408

Virkningsspektrum/virkningstid
•	 begrænset	virusdræbende	effekt		
(f.eks.	HBV/HCV/HIV,	Herpes-simplex-
Virus	Type	I):	30	sekunder

•	 bakteriedræbende	middel/
svampedræbende	middel:	1	minut

•	 tuberkulosedræbende	middel:		
5	minutter

reference
Prof.	Dr.	med.	L.	Döhner,	Greifswald
Prof.	Dr.	med.	H.-P.	Werner,	Schwerin
Dr.	med.	J.	Steinmann,	Bremen
Prof.	Dr.	med.	G.	Frösner,	Munich

Højteknologisk kombination af 
additiver
Alkoholer,	kvartær	ammoniumforbindelse	
og	glyoksal

Bestillingsnumre
•	 Start,	1	x	dispenserspand	med	70	
servietter,	1	x	SD	750	ml	pose,		
Bestillingsnr.:	60030091

•	 Introduktionssæt	1,		
1	x	dispenserspand	med	70	servietter		
+	5	x	70	servietter		
+	6	x	SD	750	ml	poser,		
Bestillingsnr.:	60030093

•	 Introduktionssæt	2,		
1	x	dispenserspand	med	70	servietter		
+	6	x	70	servietter	+	1	x	SD	5	l	dunk,		
Bestillingsnr.:	60030094

•	Genopfyldningssæt	1,	2	x	70	servietter,	
Bestillingsnr.:	60030095

•	Genopfyldningssæt	2,		
1	x	dispenserspand	med	70	servietter		
+	5	x	70	servietter,		
Bestillingsnr.:	60030092

green&CLeAn MT

Desinficer overfladen Med sprit



Materialeskånende koncentrat til 
desinfektion af afvaskelige flader 
og genstande som klinikinventar 
og medicinske apparater (f.eks. 
spritfølsomme overflader på 
dentalenheder)
•	 alkohol-fri
•	 Kan	anvendes	på	de	fleste	materialer
•	 Egnet	til	acryl-	og	plexiglas
•	 5	l	koncentrat	giver	2000	l	
brugsopløsning	ved	0,25	%	anvendelse

•	Aldehydfri
•	DGHM/VAH	og	OEGHMP	registreret
•	 CE	0408

Virkningsspektrum/virkningstid
•	 begrænset	virusdræbende	effekt		
(f.eks.	HBV/HCV/HIV,	Herpes-simplex-
Virus	Type	I):		
0,5%	opløsning:	30	minutter,		
1%	opløsning:	15	minutter

•	 bakteriedræbende	middel/
svampedræbende	middel:		
0,25%	opløsning:	4	timer,		
0,5%	opløsning	1	time,		
1%	opløsning:	30	minutter,		
1,5%	opløsning:	15	minutter

•	 tuberkulosedræbende	middel:		
2%	opløsning:	1	time,		
3%	opløsning:	30	minutter,		
4%	opløsning:	15	minutter

reference
Prof.	Dr.	med.	G.	Frösner,	Munich
Prof.	Dr.	med.	H.-P.	Werner,	Schwerin
Prof.	Dr.	med.	R.	Schubert,	Frankfurt/Main
Dr.	med.	J.	Steinmann,	Bremen

Højteknologisk kombination af 
additiver
Kvartær	ammoniumforbindelse,	
alkylamin

Bestillingsnumre
•	 4	x	500	ml	flaske	+	målebæger	100	ml,	
Bestillingsnr.:	60030023

•	1	x	5	l	dunk,		
Bestillingsnr.:	60030028

•	Udløbshane	til	5	l	dunk,		
Bestillingsnr.:	40200004

green&CLeAn rd n
Desinficerende skum uden sprit 
til desinficering af overfladerne 
på medicinske enheder (f.eks. 
spritfølsomme overflader 
på dentalenheder som f.eks. 
enhedshåndtag, imiteret læder, 
plastoverflader)
•	 alkohol-fri
•	 kort	aktionstid
•	Brugsfærdig	desinfektionsopløsning
•	 Langtidsvirkning	forhindrer	
efterfølgende	bakterie-	og	virusvækst

•	 Særligt	egnet	til	alkoholfølsomme	
overflader

•	Aldehyd-,	fenol-	og	fosfatfri
•	Desinfektionsopløsning	DGHM/VAH	
registreret

•	 CE	0408

Virkningsspektrum/virkningstid
•	HBV/HIV/HCV:	1	minut
•	 bakteriedræbende	middel/
svampedræbende	middel:	1	minut

reference
Prof.	Dr.	med.	G.	Frösner,	Munich
Prof.	Dr.	med.	E.	Marth,	Graz
Prof.	Dr.	med.	R.	Schubert,	Frankfurt/Main
Dr.	med.	J.	Steinmann,	Bremen

Højteknologisk kombination af 
additiver
Kvartær	ammoniumforbindelse

Bestillingsnumre
•	 Start,	1	x	750	ml	sprøjteflasker		
med	skummer,		
Bestillingsnr.:	60030110

•	 Introduktionssæt,	6	x	750	ml	
sprøjteflasker	+	2	x	skummer,	
Bestillingsnr.:	60030111

•	Genopfyldningssæt,	1	x	5	l	dunk,	
Bestillingsnr.:	60030112	

green&CLeAn sK
Ekstra store desinficerende 
vådservietter (290 x 270 mm). 
Desinficerende opløsning uden 
sprit til desinficering af store 
overflader på medicinske enheder 
(f.eks. spritfølsomme overflader 
på dentalenheder som f.eks. 
enhedshåndtag, imiteret læder, 
plastoverflader)
•	 alkohol-fri
•	 Brugsfærdig	desinfektionsopløsning
•	 Særligt	egnet	til	alkoholfølsomme	
overflader

•	 Langtidsvirkning	forhindrer	
efterfølgende	bakterie-	og	virusvækst

•	Aldehyd-,	fenol-	og	fosfatfri
•	Desinfektionsopløsning	DGHM/VAH	
registreret

•	 CE	0408

Virkningsspektrum/virkningstid
•	HBV/HIV/HCV:	1	minut
•	 bakteriedræbende	middel/
svampedræbende	middel:	1	minut

reference
Prof.	Dr.	med.	G.	Frösner,	Munich
Prof.	Dr.	med.	E.	Marth,	Graz
Prof.	Dr.	med.	R.	Schubert,	Frankfurt/Main
Dr.	med.	J.	Steinmann,	Bremen

Højteknologisk kombination af 
additiver
Kvartær	ammoniumforbindelse

Bestillingsnumre
•	 Start,	1	x	dispenserspand	med		
70	servietter	+	1	x	SK	750	ml	flaske,		
Bestillingsnr.:	60030130

•	 Introduktionssæt	1,		
1	x	dispenserspand	med	70	servietter		
+	6	x	70	store	servietter		
+	1	x	GREEn&CLEAn	SK	5	l	dunk,	
Bestillingsnr.:	60030131

green&CLeAn MK

MåLeBæger
•	Målebæger	RD	n,		
Bestillingsnr.:	40200016

OVerFLAde

Desinficer overfladen UDEN sprit



Brugsfærdig desinfektionsspray til 
spray- og kølekanaler fra hånd- og 
vinkelstykker samt turbiner
•	 kort	aktionstid
•	 sikker	anvendelse	ved	formonteret	
adapter

•	 en	flaske	rækker	til	ca.	300	gange,		
a	ca.	2	sekunders	sprøjtninger

•	 en	universal	adapter	for	alle	koblinger	
af	hånd-og	vinkelstykker	og	specifikke	
adaptere	til	turbiner	af	de	mest	
almindelige	producenter

•	 Erstatter	ikke	olie,	spray,	der	anbefales	
af	producenten!

•	Desinfektionsopløsning	DGHM/VAH	
registreret

•	 Producent	godkendt	(W&H,	Sirona)
•	 CE	0408

Virkningsspektrum/virkningstid
•	 begrænset	virusdræbende	effekt		
(f.eks.	HBV/HCV/HIV,	Herpes-simplex-
Virus	Type	I):	15	sekunder

•	 bakteriedræbende	middel/
svampedræbende	middel:	2	minutter

•	 tuberkulosedræbende	middel	:		
2	minutter

reference
Prof.	Dr.	med.	M.	Rotter,	Wien
Dr.	med.	J.	Steinmann,	Bremen
Prof.	Dr.	med.	H.-P.	Werner,	Schwerin

Højteknologisk kombination af 
additiver
Alkoholer,	kvartær	ammoniumforbindelse

Bestillingsnumre
2	x	200	ml	sprøjteflasker	inkl.	
formonterede	adaptere
•	Adaptere	til	hånd-	og	vinkelstykker,	
Bestillingsnr.:	60030182

•	 Turbine	W&H,		
Bestillingsnr.:	60030183;

•	 Turbine	Bien	Air,		
Bestillingsnr.:	60030184;

•	 Turbine	KaVo,		
Bestillingsnr.:	60030185;

•	 Turbine	Sirona,		
Bestillingsnr.:	60030186;	

•	 Turbine	Castellini,		
Bestillingsnr.:	60030187;	

•	 Turbine	nSK,		
Bestillingsnr.:	60030188;

•	 Turbine	Sirona	T1	Classic,		
Bestillingsnr.:	60030189

green&CLeAn iK

Praktisk rengøringsbørste på 
citronsyre-og enzymbasis til 
grundig rengøring af spytfontæne
•	Opløser	kalk-	og	farveaflejringer
•	 Enzymerne	opløser	protein
•	 Ideel	til	samtlige	amalgamudskillere

Højteknologisk kombination af 
additiver
Kvartær	ammoniumforbindelse,	tensider	
og	enzymer

Bestillingsnumre
•	 Start,	1	x	180	ml	dispenseringsflaske	
med	børste,		
Bestillingsnr.:	60020005	

•	 Introduktionssæt,	2	x	500	ml	flasker	
+	2	dispenseringsflasker	+	2	børster,	
Bestillingsnr.:	60020001

•	Genopfyldningssæt	1,		
4	x	500	ml	flasker	+	4	børster,		
Bestillingsnr.:	60020002

•	Genopfyldningssæt	2,		
4	x	500	ml	flasker,		
Bestillingsnr.:	60020004

•	4	x	reservebørster,		
Bestillingsnr.:	60020008

•	Dispenseringsflaske	med	børste,	tom,	
Bestillingsnr.:	60020009

green&CLeAn MB

desinfektions- og 
rengøringskoncentrat på 
enzymatisk basis til anvendelse af 
MeTAsYs-hygiejnesystem H1
•	Aktiv	skumdæmpende	effekt	
•	 optimal	rensningseffekt	ved	hjælp	af	
enzymer	

•	 CE	0408

Højteknologisk kombination af 
additiver
Kvartær	ammoniumforbindelse,	specielle	
tensider,	enzymer

Bestillingsnumre
•	 4	x	500	ml	poser,		
Bestillingsnr.:	60010021

green&CLeAn H1
dobbelt, aktiv skumdæmpende 
koncentrat til desinfektion 
og rengøring af sugeanlæg og 
amalgamudskillere
•	Dobbelt	system	(rød/grøn)	mod	
bakterieresistens

•	Aktiv	skumdæmpende	og	fremragende	
rengøringseffekt

•	 Enkel	håndtering	gennem	
doseringsdispenser	med	flot	design

•	Meget	miljøvenlig
•	Kan	anvendes	på	de	fleste	materialer
•	 Enzymatisk	nedbrydning	af	proteiner
•	 Ideel	til	samtlige	amalgamudskillere	og	
vand-luft-separationer

•	DGHM/VAH	registreret
•	 CE	0408

Virkningsspektrum/virkningstid
•	HBV/HIV:	1%	opløsning:	1	time
•	bakteriedræbende	middel/
svampedræbende	middel:		
1%	opløsning:	15	minutter

•	 tuberkulosedræbende	middel	:	
1%	opløsning:	1	time

reference 
Prof.	Dr.	med.	R.	Schubert,	Frankfurt/Main
Dr.	med.	J.	Steinmann,	Bremen
Prof.	Dr.	med.	H.-P.	Werner,	Schwerin

Højteknologisk kombination af 
additiver
Alkylamin,	kvartær	
ammoniumforbindelse	og	enzymer

Bestillingsnumre
•	 Introduktionssæt,		
2	x	480	ml	+	doseringsdispenser,		
Bestillingsnr.:	60010001-BL

•	Genopfyldningssæt	1,		
4	x	480	ml	poser	(320	anvendelser),		
Bestillingsnr.:	60010002

•	Genopfyldningssæt	2,		
2	x	480	ml	poser	(160	anvendelser),		
Bestillingsnr.:	60010003

•	GREEn&CLEAn	M2	rød,		
25	x	480	ml	poser,		
Bestillingsnr.:	60010030

•	GREEn&CLEAn	M2	grøn,		
25	x	480	ml	poser,		
Bestillingsnr.:	60010031

•	Doseringsdispenser	GREEn&CLEAn	M2,	
Bestillingsnr.:	40200001-BL

•	Opgraderingssæt	til	GREEn&CLEAn	M2-	
dispenser	til	3	sugehaner,		
Bestillingsnr.:	40200002

green&CLeAn M2

1.	Dosering,	6	ml

2.	Bland	med	vand,	600	ml

3.	Sugning,	200	ml	i	hver

4.	Tøm	resten	af	de	200	ml	 
	 i	blandingsbeholderen	ud	 
	 i	spytfontænen,	200	ml



4 % brintoverilteopløsning til 
fjernelse af biofilm i vandrør i 
dentalenheden
•	 Effektiv	fjernelse	af	biofilm	på	kun		
30	minutter

•	 Enkel	påføring	via	farvet	opløsning	
•	 	Anbefalet	til	renovering	af	
dentalenheder	samt	før	installation		
af	vandrensningssystem	

•	 CE	0408

Aktivt stof
Brintoverilte

Bestillingsnumre
•	 2	x	1000	ml	flasker,		
Bestillingsnr.:	60040300

Fremkalder- og fikserings-
opløsninger
•	 Enkel	og	hurtig	blanding
•	Optimal	billedkvalitet:	testet	med	alle	
gængse	røntgenfilm

•	Konstante	fremkaldelsesresultater	over	
hele	anvendelsestiden

•	 CE	0408

Til de følgende fremkaldelsesmas-
kiner
•	DÜRR	AC	245,	XR	24,	XR	25,	XR	24	PRO,	
XR	24	nOVA

•	Phillips,	Clarimat	Super	SII	/	III
•	 Velopex	DE	260	(4	l),	Clarimat	GX	300	(4	l)
•	Girardelli	X-20,	X-24

Bestillingsnumre
•	METASYS	DEnTAL	XR:		
2	x	fremkalderkoncentrat		
+	2	x	fikseringskoncentrat	til	hver		
5	liter	brugsfærdig	opløsning,		
Bestillingsnr.:	10110001

Brugsfærdig løsning til 
desinfektion og rengøring 
af samtlige materialer til 
aftrykstagning og protetisk 
arbejde
•	 kort	aktionstid
•	 form	stabilitets	certifikat		
(Fresenius	Institute)

•	Anvendelig	til	alginater,	silikone,	
polyether,	hydrokolloider	og	aftryksske

•	 Ingen	indflydelse	på	
aftryksmaterialernes	overfladekvalitet	
og	dimensionsforhold

•	 Fremragende	rengøringseffekt
•	 Stor	materialevenlighed
•	 Formaldehyd-	og	fenolfri
•	 Anvendelsestid:	7	dage
•	DGHM/VAH	registreret
•	 CE	0408

Virkningsspektrum/virkningstid
•	 begrænset	virusdræbende	effekt	(f.eks.	
HBV/HCV/HIV,	Herpes-simplex-Virus	
Type	I):	5	minutter

•	 bakteriedræbende	middel/
svampedræbende	middel:	5	minutter

•	 tuberkulosedræbende	middel	:		
5	minutter

reference
Prof.	Dr.	med.	R.	Schubert,	Frankfurt/Main
Prof.	Dr.	med.	E.	Marth,	Graz
Dr.	med.	J.	Steinmann,	Bremen

Højteknologisk kombination af 
additiver
Kvartær	ammoniumforbindelse,	
alkylamin	og	tensider

Bestillingsnumre
•	 1	x	dunk	5	l,		
Bestillingsnr.:	60030074

1,25 l, afdækning og 
afdrypningsindsats
•	 Bestillingsnr.:	40200015

green&CLeAn Ad

desinFeKTiOnsKAr

3% / 6% færdiglavet opløsning 
baseret på brintoverilte til 
rensning af behandlingsvand og 
forebyggelse mod kalkaflejring i 
rørsystemerne på dentalenhederne
•	Bredspektret	virkning
•	 Forebyggelse	af	biofilm	
•	 ingen	opbygning	af	resistens	er	muligt
•	Hæmmer	kalkaflejring,	forhindrer	
kalkdannelse

•	 Til	dentalenheder	med	
vandrensningssystemer,	der	kræver	
brintoverilte	på	3	eller	6	%

Aktivt stof WK / OX3 / OX6
Brintoverilte

Bestillingsnumre WK / OX3 / OX6
• WK:	Genopfyldningssæt	1,		
4	x	750	ml	flasker,		
Bestillingsnr.:	60040100

• WK:	Genopfyldningssæt	2,		
6	x	1000	ml	flasker,		
Bestillingsnr.:	60040101

• OX3:	6	x	1000	ml	flasker,		
Bestillingsnr.:	6040400

• OX6:	6	x	1000	ml	flasker,		
Bestillingsnr.:	6040401

green&CLeAn OX3/OX6

green&CLeAn Br
2 % færdiglavet opløsning baseret 
på brintoverilte til rensning af 
behandlingsvand og forebyggelse 
mod kalkaflejring i rørsystemerne 
på dentalenhederne
•	Bredspektret	virkning
•	 Forebyggelse	af	biofilm	
•	 ingen	opbygning	af	resistens	er	muligt
•	Hæmmer	kalkaflejring,	forhindrer	
kalkdannelse

•	Beskytter	hånd-	og	vinklestykker
•	 CE	0408

green&CLeAn WK

green&CLeAn Xr

speCiALOM
råder



 

4 l, afdækning og 
afdrypningsindsats
•	Bestillingsnr.:	40200008

1,25 l, afdækning og 
afdrypningsindsats
•	Bestillingsnr.:	40200015

200 ml, afdækning og 
afdrypningsindsats
•	Bestillingsnr.:	40200013

Koncentrat til desinfektion og 
rengøring af instrumenter, bor, 
endoskoper og medicinprodukter
•	 Ekstraordinær	rengøringseffekt
•	Anvendelig	til	fleksible	og	stive	samt	til	
termolabile	og	-stabile	instrumenter

•	 5	l	koncentrat	giver	500	l	
brugsopløsning	ved	1%	anvendelse

•	 Forhindrer	korrosion	til	beskyttelse	af	
dine	instrumenter

•	 Egnet	til	anvendelse	i	ultralydsbad
•	Aldehyd-	og	fenolfri
•	 Anvendelsestid:	7	dage
•	Anbefaling	fra	endoskopproducenten	
Karl	Storz	GmbH	&	Co.	KG,	Tuttlingen	
(Tyskland)

•	Godkendt	af	nTI-Kahla	(Rotary	Dental	
Instruments)

•	DGHM/VAH	registreret
•	 CE	0408

Virkningsspektrum/virkningstid
•	 begrænset	virusdræbende	effekt		
(f.eks.	HBV/HCV/HIV,	Herpes-simplex-
Virus	Type	I):		
1	%	opløsning:	15	minutter

•	 bakteriedræbende	middel/
svampedræbende	middel:		
0,25%	opløsning:	30	minutter,		
1%	opløsning:	5	minutter

•	 tuberkulosedræbende	middel:		
1%	opløsning:	1	time,		
2%	opløsning:	15	minutter,  
7,5%	opløsning:	5	minutter

reference
Prof.	Dr.	med.	R.	Schubert,	Frankfurt/Main
Prof.	Dr.	med.	E.	Marth,	Graz
Dr.	med.	J.	Steinmann,	Bremen

Højteknologisk kombination af 
additiver
Kvartær	ammoniumforbindelse,	
alkylamin,	korrosionsinhibitorer

Bestillingsnumre
•	 4	x	500	ml	flasker	+	målebæger,	
Bestillingsnr.:	60030033

•	1	x	5	l	dunk,		
Bestillingsnr.:	60030034

•	Målebæger	GREEn&CLEAn	ID	n,	
Bestillingsnr.:	40200003

•	Udløbshane	til	5	l	dunk,		
Bestillingsnr.:	40200004

green&CLeAn id n green&CLeAn id n desinFeKTiOnsKAr, sTOrT

desinFeKTiOnsKAr, LiLLe

BOrdesinFeKTiOnsBeHOLder

MeTAsYs ... makes the difference!
www.metasys.com      -       info@metasys.com
MeTAsYs Medizintechnik gmbH
Florianistraße 3, A-6063 rum bei innsbruck
phone: +43 512 205420 - Fax: +43 512 205420 7

gerMAnY
MeTAsYs Medizintechnik gmbH
Ahornstraße 19
85614 Kirchseeon
phone: +49 2236 37 42 42  

insTrUM
enTer

•	Desinficering
•	Kompressorer
•	Sugesystemer
•	Vanddesinfektion	
•	Amalgamseparatorer
•	Genbrug

FrAnCe
MeTAsYs France s.a.r.l.
9, bd e. Michelet
69008 Lyon
phone: +33 4 37 90 22 15  

iTALY
dental eCO Service italia S.r.l.
Florianistraße 3
6063 rum bei innsbruck
phone: +39 045 981 4477  
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