
biosanitizer
új, környezetbarát koncentrátum elszívórendszerek 
karbantartásához

környezetbarát, nem tartalmaz illékony 
szerves vegyületeket, alkoholt vagy alde-
hideket, költségkímélõ koncentrátum, 
egyetlen univerzális termék több he-
lyett, kompatibilis a legtöbb elszívórend-
szerrel, habzásmentes modern formula, 
citrusos illata friss és tiszta érzetet kelt, 
4 az 1-ben termék, fertõtlenít, tisztít, 
illatosít és karbantartja az elszívórend-
szert, köpõcsészét és amalgámszepa-
rátort biztonságos, széles spektrumú 
hatékonyság, gyors, 15 perc alatt hat, 
sokkoló típusú fertõtlenítõ, hatékony 
tisztítószereket tartalmaz, kellemes, 
enyhén illatosított



kényelmes 
Az orvosi asszisztensek közremû-
ködésével kialakított felhaszná-
ló-barát kupak leegyszerûsíti a 

használatát. Az új, praktikus kie-
gészítõ segítségével egyetlen tartállyal meg-
oldható a koncentrátum adagolása, bekeve-
rése és felszívása, anélkül, hogy bármennyi 
is elfolyna vagy kárba veszne. 

gazdaságos  
A koncentrált biosanitizer segítségével 5 li-
ter koncentrátumból 250 liter azonnal fel-
használható oldatot állíthat elõ. Semmilyen 
más termékre nem lesz szüksége a lerakódá-
sok és más szennyezõdések eltávolításához. 
A biosanitizer tisztítóerejének köszönhetõen 
nem maradnak lerakódások, porszóró be-
rendezésektõl sem. A szükséges prioritások 
szempontjából a biosanitizer magas szintû 
teljesítményt kínál.

A kiválasztott prioritások alapján a biosani-
tizer magas minõséget kínál: 

4 az 1-ben
A biosantiser 4 az 1-ben termék. Egyszerre 
fertõtleníti, illatosítja, tisztítja és ápolja az el-
szívórendszereket, beleértve az amalgámsze-
parátorokat és a köpõcsészéket is. 
Eszközei rövid idõ alatt visszanyerik eredeti 
hatékonyságukat és tisztaságukat. 

biosanitizer 
új, környezetbarát koncentrátum elszívórendszerek 
karbantartásához

Más környezetbarát fertõtlenítõkhöz 

hasonlóan a biosanitizer A (A = aspirá-

ció = elszívás) egy olyan kombinált ha-

tású koncentrátum, mely egyszerre fer-

tõtleníti, illatosítja, tisztítja és ápolja az 

elszívórendszereket, beleértve az amal-

gámszeparátorokat és a köpõcsészéket 

is. Aktív és koncentrált összetételének 

köszönhetõen költségkímélõ és csök-

kenti a szennyvízbe kerülõ, környezet-

re káros anyagok mennyiségét. Egy op-

cionális kupak használata segítségével 

könnyebb a pontos adagolás és egysze-

rûbben kapcsolódhat az összes elszívó-

rendszer csatlakozójához. 

baktericid 
megfelel az EN 1040,
EN 13727, EN 14561 szab-
ványoknak, MRSA
((0,5% <5 min. 20°C.)

• pseudomonas aeruginosa
• staphylococcus aureus
• enterococcus hirae

levuricid
megfelel az EN 1275, EN 13624, 
EN14562 szabványoknak,
(0,5% <15 min. 20°C)

• c. albicans
• aspergillus niger

viruzid 
• 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)

összetétel:
víz, citrus, kvaterner ammó-
nium-sók, biguanid, bioló-
giai ágensek, tisztítósze-
rek, speciális habképzõdés-
gátló szerek, adjuváns szerek

megfelel az európai szabványoknak 

Mûanyag kanna: 5000 

mlcode 132021

Flakon: 750 ml

code 132020

amalgámszeparátorok fertõtlenítésére 
ajánlott mennyiség: 

 % biosanitizer H2O hatóidõ
eco 1 10 ml  990 ml 60 perc.
puissant  2 20 ml  980 ml 15 perc.
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biztonságos 
A biosanitizer speciális összetételének kö-
szönhetõen minden típusú elszívórendszer-
hez felhasználható. Kiterjedt tesztelést foly-
tattunk a világszerte leggyakrabban használt 
elszívórendszereken, beleértve az amalgám-
szeparátorokat is. A vizsgálatok során meg-
állapítottuk, hogy a biosanitizer meggátol-
ja az elszívórendszer megfelelõ mûködését 
akadályozó habképzõdést. 

sokkoló típusú termék  
A hatékony tisztítószereket tartalmazó bio-
sanitizer koncentrátum alkalmazásával 15 
perc alatt garantálható az ideális mikrobio-
lógiai eredmény. 
Elszívórendszerét nemcsak hatékonyan fer-
tõtleníti és tisztítja, hanem egy kellemes, 
természetes adalék segítségével illatosítja is. 
Az oldatot szükség esetén egész éjszakára 
a berendezésben hagyhatja. 


