
TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON ve EL BAKIMI

YÜZEY TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

ALET DEZENFEKSİYONU ve TEMİZLİĞİ

ASPIRASYON

ÖLÇÜ

AlproSept – HD E 
El Dezenfektanı

Aldehit ve 
fenol içermez

Hızlı ve etkili, hijyen ve cerrahi amaçlı el dezenfeksiyon 
sıvısıdır. RKI kurallarına uygundur. Cilt dezenfeksiyonu 
için; injeksiyon, pikur, kan alma ve iğne yapma öncesinde 
özellikle cilt ile uyumludur. (alarjik reaksiyonu yoktur)

Etkinlik / Serti�kasyon
• Bakterisidal (TBC dahil)
• Fungisidal
• Virusidal (HBV, HCV, HIV dahil)
• VAH/DGHM tarafından sertifikalıdır

Uygulama
• Sulandırılmadan, direk kullanılır
• Hijyenik el dezenfeksiyonu için; 3‐5 ml dezenfektanı elinize 
alınız ve 30 sn sureyle uygulayınız ve kuruyana kadar ovalamaya 
devam ediniz.
• Cerrahi el dezenfeksiyonu için; her bir elinize 3‐5 ml 
dezenfektan alınız ve dirseklere kadar 5 dk sureyle uygulayınız. 
Daha sonra kuruyana kadar ovmaya devam ediniz. 
(alkol buharlaşacaktır)

AlproSept – HDE Jel
El Dezenfeltanı

Aldehit ve 
fenol içermez

Etkinlik / Serti�kasyon
• Bakterisidal (TBC dahil)
• Fungisidal
• Virüsidal (HBV, HCV, HIV dahil)
• VAH/DGHM tarafından sertifikalıdır ve EN ye 
uygundur.

Uygulama
• Hijyenik amaçlı el dezenfeksiyonu için; 3‐5 ml jeli 30 sn süreyle 
ellere uygulayınız. TB’ ye önlem olarak iki sefer uygulayın ve nemli 
tutun.
• Cerrahi amaçlı el dezenfeksiyonu için; her bir elinize 3‐5 ml jeli 
dirseklere kadar 5 dk süreyle uygulayın ve nemli tutun.
• AlproSept-HDE jel ile iyice emdirilmiş selülozlu mendili ezenfekte 
etmek istediğiniz bölgeye uygulayınız.

Etkinlik / Serti�kasyon
• TBC dahil bakterisidal
• Fungisidal
• Virüsidal (sarılı virüsler, HBV, HCV, HIVinfluanza 
gribi, bununla beraber Adeno gibi sarılı olmayan 
virüs türleri dahil)
• Remanans ile /koruma (kuruduktan sonra yeni 
mikrobik rekontomasyonda redüksiyon sağlar)
• VAH/DGHM tarafından sertifikalıdır ve EN ye 
uygundur.

Uygulama
• Yüzeyleri ve objeleri gerektiği kadar dezenfektan püskürtünüz 
(ıslatınız). 30 cm uzaktan uygulayınız ve dezenfektanın etki 
etmesini bekleyiniz. Ardından tek kullanımlık bir bez ile
(örn. MinutenWipes/CidWipes) siliniz. Sadece alkol uyumlu 
yüzeylerde kullanınız.

Kontakt Süreleri
• Bactericidal (TBC dahil)/fungisidal 1 dk
• Virusidal HBV/HIV        1 dk
• HCV/BVDV      30 sn
• Vaccinia       30 sn
• Adeno         2 dk

Kontakt Süreleri
• Bakterisidal (TBC dahil)/Fungisidal 1 dk
• Virüsidal HBV/HIV      30 sn
• HCV/HVDV      30 sn
• Vaccinia      30 sn

Hijyenik ve cerrahi amaçlı el dezenfeksiyonudur. Enjeksiyon 
uygulaması ve perifal vesel’e pikür uygulaması öncesi cilt 
dezenfeksiyonu için uygundur. AlproSept-HDE jel özellikle 
kütanöz töleransı için uygundur.

MinutenSpray 
Classic
Yüzey Dezenfektanı

Aldehit ve fenol içermez

Aldehit ve fenol içermez

Aldehit ve fenol içermez

Aldehit ve fenol içermez

Aldehit ve fenol içermez

Aldehit ve fenol içermez

Aldehit ve fenol içermez

Aldehit ve fenol içermez

Aldehit ve fenol içermez

Aldehit ve fenol içermez

Aldehit ve fenol içermez

Kullanıma hazır hızlı yüzey dezenfektanıdır. Aletler, 
angulduruva, türbin ünit tutacakları ve tedavi
tablaları dahil medikal/Dental cihazların yüzeylerinin 
temizliğinde kullanılır.

Etkinlik / Serti�kasyon
• TCB dahil bakterisidal
• Fungisidal
• RKI ya uygun olarak virüsidal 
(HBV, HCV, HIV dahil)
• EN‐Standartlarına göre Medikal alanda yüzey 
temizliğinde kullanıma uygundur.

Uygulama
• Yüzeyleri ve objeleri gerektiği kadar dezenfektan püskürtünüz 
(ıslatınız). 30 cm uzaktan
uygulayınız ve dezenfektanın etki etmesini bekleyiniz. Ardından 
tek kullanımlık bir bez ile
(örn. MinutenWipes/CidWipes) siliniz. Sadece alkol uyumlu 
yüzeylerde kullanınız.

Uygulama
• Yüzeyleri ve objeleri gerektiği kadar dezenfektan püskürtünüz 
(ıslatınız). Dezenfektanın etki etmesini bekleyiniz. Ardından tek 
kullanımlık bir bez ile siliniz.

ClearSept
Yüzey Dezenfektanı

Aldehit ve 
fenol içermez

Kullanıma hazır alkollü yüzey dezenfektanıdır. Medikal 
cihazların (el parçaları, angulduruva, türbin,
alet tablası, ünit tutacakları gibi) yüzey temizliğinde ve 
dezenfeksiyonunda kullanılır.

Kontakt Süreleri
• Bakterisidal (TBC dahil)/Fungisidal 1 dk
• Virüsidal HBV/HIV         1 dk
• HCV/BVDV       30 sn
• Vaccinia       30 sn
• Adeno          2 dk

Etkinlik / Serti�kasyon
• TBC dahil bakterisidal
• Fungisidal
• RKI ya göre virüsidal (sarılı virüsler, HBV, HCV, HIV, 
enfluenza ve Adone gibi sarılı olmayan
virüsler dahil)
• Remanans ile /koruma (kuruduktan sonra yeni 
mikrobik rekontominasyonda redüksiyon sağlar)
• VAH/DGHM tarafından sertifikalıdır ve EN ye 
uygundur.

MinutenWipes 
Yüzey Dezenfeksiyon
Mendili

Angulduruvalar, aletler, türbinler ünit tutacakları, alet 
tepsileri gibi Medikal cihazlarda (hızlı aksiyon
almaya yarayan, aldehitsiz, dezenfeksiyon mendilleridir.

Kontakt Süreleri
• Bakterisidal/Fungisidal  1 dk
• Virüsidal HBV/HIV   1 dk
• HCV/BVDV   1 dk
• Vaccinia   1 dk

Etkinlik / Serti�kasyon
• Bakterisidal
• Fungisidal
• RKI ya göre virüsidal 
(HBV, HCV, HIV, enfluenza vb. dahil)
• Remanans ile /koruma (kuruduktan sonra yeni 
mikrobik rekontominasyonda redüksiyon sağlar)
• VAH/DGHM tarafından sertifikalıdır ve EN ye 
uygundur.

Etkinlik / Serti�kasyon
• Bakterisidal (TBC dahil)
• Fungisidal
• RKI ya göre virüsidal (sarılı virüsler, HBV, HCV, HIV, 
ayrıca Vaccinia ve Polio gibi sarılı olmayan
virüsler dahil)
• VAH/dghm SERTİFİKALIDIR. 
EN standartlarına uygundur.
• AFNOR NF T 72‐170, t 72‐300

Kullanım Ömrü
• Normal kontaminasyonda 1 hafta Uyumluluk
• BIB Forte dikkatle ayarlanmış fomülü sayesinde 
harkulade korozyon önleyiciliğe sahiptir,
bundan dolayı korozyona hassas frez ve aletlerde 
soruna neden olmaz.

Çevre Uyumluluğu
• BIB forte aldehit ve fenol içermez, yüksek etkinlik sağlar, 
güvenli uygulama ve etkinlik sağlar.(uygulamada %1‐4 
arası kullanılır) Alkalis, klor hidrokarbon ve halojen içermez.

Çevre Uyumluluğu
Kendi aralarında mükemmel bir şekilde harmonize olan aktif 
maddeler özellikle materyallerle uyumludur.

Çevre Uyumluluğu
• AlproJet‐W klow veya oksijen‐splinter ve aldehit ve fenol içermez. 
OECD kurallarına göre biyolojik olarak çözülebilir.

PlastiSept 
Hassas Yüzey Dezenfektanı

Aldehit ve fenol içermeyen alkolsüz yüzey dezenfektanıdır. 
Özellikle alkola hassas olan medikal cihazlar, tedavi 
üniteleri için tavsiye edilmektedir.

Çevre Uyumluluğu
• DesNet Plus solüsyonu ekolojik olarak zararsızdır. 
OECD –screening – teslerine uygun olarak
kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.

Konsantrasyon
• Genel hijyen ve temizlik 
(sarılı virüsler dahil) 0,5 – 2,0% / 15 dk/60 dk
• Kritik Bölge (örn. Operasyon odası), kapsamlı etki 
için (sarılı ve sarılı olmayan virüsler)
5,0% / 15 dk – 30 dk

DesNet Plus
Yer Dezenfektanı

Medikal alanlar ve Dental kliniklerde yıkanabilir yüzeyler 
için konsantre yüzey dezenfektanıdır. Geniş
mikribisidal etkinliğe ve etkinlik süresine sahiptir.

BIB Forte
Alet ve Frez Dezenfektanı

Medikal aletlerin ve döner aletlerin (frezeler) dezenfeksi-
yonu ve temizliğinde kullanılan konsantre
dezenfeksiyon sıvısıdır. Ayrıca endoskoplar için de 
uygundur.

Komet Gebr. Brasseler, Busch, DENTSPLY Maillefer, VDW, 
HenkeSass, Wolf, KARL STORZ, ELMA ve
FUJINON Corporation/JAPAN tarafından onaylanmış, SS 
White tarafından tavsiye edilmektedir.

Konsantrasyon
• Bakterisidal (TBC dahil), fungisidal:

Verimli %1   60 dk
Hızlı  %2   5 dk (ultrasonik cihazda)
 %3   30 dk
 %4   15 dk
Virüsidal: HBV, HIV  %1  15 dk
  %2   5 dk
HCV/BVDV  %1   5 dk
Vaccinia   %1  15 dk
Polio   %4    5 dk (ultrasonik cihazda  50 ° Cde)

Uygulama
• Temizlik ve dezenfeksiyon için yüksek derecede 
verimli likit konsantre
1. Dental döner aletler (çelik ve hard frezler, elmas 
frezler, cerrahi deliciler ve carbide frezler, kron kesiciler, 
kök kanal aletleri vb)
2. Genel Dental ve medikal aletler (diyagnoz, koruma 
ve cerrahi aletler, periodontoloji aletleri, davyeler, 
elavatörler, ağız aynaları, sert ve esnek endoskoplar, vb) 
BIB Forte Ultrasonik cihazlarla kullanıma uygundur.

Etkinlik / Serti�kasyon
• TCB dahil bakterisidal
• Fungisidal
• Virüsidal (sarılı virüsler, HBV, HCV, HIV 
enfluensa dahil)
• VAH/DGMH tarafından onaylıdır

WL‐ Cid
Türbin/Angulduruva 
Dezenfektanı

Türbin ve angulduruva gibi aletlerin sterilizasyon öncesi iç 
temizliği ve dezenfeksiyonunda kullanılan üniversal 
solüsyondur. W&H, SIRONA, Dentalsystems Bensheim, 
SciCan Augsberg, NSK Europe tarafından test edilmiş ve 
onaylanmıştır.

Uygulama
• Her tedavi sonrasında 3‐5 saniye spreyi kanallara uygulayınız. 
1‐2 dk etkinliği için bekleyiniz.
Daha sonra WL‐dry ile kurulayınız ve yağ ile bakımını yapınız.

Etkinlik / Serti�kasyon
• Kurulama

WL‐ Dry
Dezenfeksiyon 
Sonrası Kurulayıcı

Türbin ve angulduruvaların dezenfeksiyon sonrasında 
çabuk kuruması için spreydir. WL‐clean/WL‐cid
veya lubricant kullanımından sonra kullanılır. W&H, 
Bürmoos, SIRONA, SciCan, NSK tarafından test
edilmiş ve onaylanmıştır.

Uygulama
Temizleme ajanları ve bakım ürünlerinin atıklarının çıkarılması 
vetemizlenmesi

Etkinlik / Serti�kasyon
Temizlik ve dezenfeksiyon (Alprojet DD ile 
konsantre edilerek)

AlproJet‐W Aspirasyon
Temizlik Konsantresi Haftalık

Dental aspirasyon ve separatörleri için, yüksek etkili 
aldehit ve köpük içermeyen likit konsantre
kontra temizlik ve bakım sıvısıdır.

Dosaj
• Kullanıma göre haftada bir veya iki sefer kullanılır. Gerekli 
görüldüğünde AlproJet‐W her gün de kullanılabilir. %5 oranında 
solüsyon hazırlayarak kullanınız. Solüsyonu çalkaladıktan sonra 
aspirasyon tüplerinin içine uygulayınız ve kreşuar çanağına 
boşaltınız.

Etkinlik / Serti�kasyon
• Bakterisidal
• Fungisidal
• RKI ya uygun olarak Virüsidal (sarılı virüsler, HBV, 
HCV, HIV, enfluenza bununla beraber
Adeno gibi sarılı olmayan virüsler dahil)
• VAH/DGHM tarafından sertifikalıdır. EN 
standartlarına uygundur

AlproJet‐DD 
Aspirasyon Dezenfektanı
Günlük

Aspirasyon ve separatör sistemleri için günlük bakım, 
temizlik ve dezenfeksiyon konsantre sıvısıdır.

Dosaj
• %2 oranında AlproJet‐DD karıştırılmış solüsyon hazırlayınız. 
1‐2 sefer çalkaladıktan sonra aspirasyon tüplerinin içine uygulayın 
ve kreşuar çanağına dökünüz. Solüsyonun etki etmesini 
bekledikten sonra kullanmadan önce iyice su ile iyice çalkalayınız.

Etkinlik / Serti�kasyon
• Bakterisidal
• Fungisidal
• RKI ya uygun olarak virüsidal (HBV, HCV, HIV ve 
enfluenza dahil)
• VAH/DGHM tarafından sertifikalıdır, EN 
standartlarına uygundur

PrintoSept‐ID 
Ölçü Dezenfektanı

Her türlü ölçülerin, kullanılmış protezlerin (ölçüyle 
çalışanlar dahil) dezenfeksiyonunda kullanılan
kullanıma hazır solüsyondur.

Uygulama 
Kullanıma hazır solüsyona daldırılarak kullanılır. Tüm Dental ölçüler 
için uygundur. (aljinat, silikon,polieter, hidrokolid, vs) Ayrıca çalışma 
protezleri dahil kullanılmış/kullanılan protezler için de uygundur. 
PrintoSept‐ID ayrıca modellerin, ısırma kalıplarının, yedeklerin, 
vb nin hızlı dezenfeksiyonu için de kullanımına uygundur.

Dosaj
1 litre suya %3‐5 oranında AlproSol dökünüz ve 
çalkalayınız. Ölçü kaşıkları ve el aletlerini bir
miktar temizledikten sonra (kaba temizliğinden 
sonra) bir gece boyunca solüsyon içerisinde
bırakınız.

AlproSol Ölçü
Alet Temizleme Konsantresi

Ölçü Kaşığından ve el aletlerinden ölçü temizleme 
konsantre sıvısıdır.

Uygulama 
Ölçü kaşıkları ve aletlerin temizlenmesinde kullanılır.
AlproSol; zinc oxide, ojenol, karboksilat,phospote, cam iyonomer 
simanları, adhesiz varnişleri ve ölçüleri temizlediği gibi aletlerden, 
ölçü kaşıklarından, karıştırma spatüllerinden temizler.

Dosaj
• %10‐20 oranında su ile karıştırınız. Ultrasonik 
cihazlar için ve minör uygulamalar için
%5 kullanınız. Daha sonra aletleri su ile 
durulayınız.

TarClean Tartar
Siman Sökücü

Tedavi ve Dental aletlerinden tartar/simanları çıkartmak 
için kullanılan asit likit konsantresidir. Geçici Dental 
dolguları, metal eksitleri ve birçok matertali söker.

Uyumluluk
• Paslanmaz çelik, kıymetli metaller, plastik ve alüminyum 
malzemeler uygundur.

Ultrasonik Temizlik
• AlproSol Ultrasonik cihazlarla da kullanılabilir.

Dosaj
• WL‐clean/Wl‐cid kullanımı sonrasında 3 sn süresince spray 
uygulayınız. Daha sonra bakım yağı uygulayınız.

Kontakt Süreleri
• Bakterisidal/fungisidal  %2  60 dk
• Virüsidal HBV   %2  15 dk
• HVC/BVDV   %2  10 dk
• Vaccinia   %2     5 dk
• Adeno    %2  15 dk

Kontakt Süreleri
• Bakterisidal   1 dk
• Fungisidal   1 dk
• Tuberculocidal   5 dk
• Virüsidal   5 dk

Kullanım Ömrü
• Normal kullanımda  1 hafta




