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•• dlouhá•páčka,••
1000•ml•objem•na•HD,•HL,•HW••
+•1•x•euro-láhev•HD,••
Obj.•č.:•40200101

•• krátká•páčka,••
500•ml•objem•na•HD,•HL,•HW••
+•1•x•euro-láhev•HD,••
Obj.•č.:•40200104

NÁSTENNÝ DÁVKOVAC

Ošetřující přípravek ke vtírání do 
kůže k hygienické dezinfekci rukou 
a chirurgické dezinfekci rukou a 
předloktí
•• Vysoce•kvalitní•alkoholy•brání•
vysychání•kůže•

•• Dermatologický•posudek•
(Dermaconsult•GmbH)•

•• neparfémováno
•• zachovává•přirozenou•hodnotu•pH•
pokožky

•• euro•lahvičky•lze•vsadit•do•
nástěnných•dávkovačů•všech•
běžných•typů

•• Uvedeno•v•seznamu•registrovaných•
dezinfekčních•prostředků•DGHM/
VAH•a•RKI•

Spektrum účinnosti
omezené•virucidní•účinky•(např.•HBV/
HCV/HIV,•virus•herpes•simplex•typu•
I,•rotavirus,•norovirus),•baktericidní/
fungicidní•(C.•albicans),•tuberkulocidní•
účinky•

Posudek
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

Doba působení
•• Hygienická•dezinfekce:••
3•ml•přípravku•GREEN&CLEAN•HD•
vtírejte•do•rukou•po•dobu•30•sekund•
(norovirus:•1•minuta).

•• Chirurgická•dezinfekce:••
10•ml•přípravku•GREEN&CLEAN•HD•
vtírejte•do•rukou•a•předloktí•po•dobu•
3•minut.

Objednací čísla
•• Euro-láhev•500•ml,••
Obj.•č.:•60030162•

•• Euro-láhev•1000•ml,••
Obj.•č.:•60030161

•• Doplňovací•sada•2,••
1•x•5•l•kanystr,••
Obj.•č.:•60030063

•• Doplňovací•sada•3,••
6•x•euro-láhev•1000•ml,••
Obj.•č.:•60030069

•• Doplňovací•sada•4,••
6•x•500•ml•euro-láhev,••
Obj.•č.:•60030070

GREEN&CLEAN HD
Ošetřující lotion na mytí rukou s 
širokými antimikrobiálními účinky
•• Široké•antiseptické•účinky
•• Bez•obsahu•alkálií,•pH•neutrální•
•• Chrání•přirozeně•kyselý•plášť•kůže
•• Působí•preventivně•proti•podráždění•
kůže

•• S•alantoinem•jako•hlavní•složkou•
péče•o•pleť

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

Objednací čísla
•• Euro-láhev•500•ml,••
Obj.•č.:••60030151

•• Zaváděcí•sada,••
5•x•750•ml•+•dávkovací•láhev,••
Obj.•č.:•60030051

•• Doplňovací•sada•1,•6•x•750•ml,••
Obj.•č.:•60030052

•• Doplňovací•sada•2,•1•x•kanystr•5•l,•
Obj.•č.:•60030053

GREEN&CLEAN HL
Ošetřující lotion na mytí rukou s 
přírodními složkami k péči o pleť
•• Hodnota•pH•5,6•odpovídající•
přirozenému•kyselému•plášti•kůže

•• Velmi•vhodné•pro•citlivou•pleť
•• Prostředky•na•udržení•vlhkosti•
působí•proti•vysychání•kůže•i•při•
častém•mytí

•• Přírodní•prostředek•k•péči•o•pleť•s•
extraktem•z•cukrové•řepy

Objednací čísla
•• Euro-láhev•1•l,••
Obj.•č.:•60030141•

•• Zaváděcí•sada,••
5•x•750•ml•+•dávkovací•láhev,••
Obj.•č.:•60030041

•• Doplňovací•sada•1,•6•x•750•ml,••
Obj.•č.:•60030042

•• Doplňovací•sada•2,•1•x•kanystr•5•l,•
Obj.•č.:•60030043

GREEN&CLEAN HW

GREEN&CLEAN HC
Vyživující krém na ruce s 
vitamínem B a E
•• A•antibakteriálními•vlastnostmi
•• Obohacený•o•vitamín•B•a•E
•• Vyživuje•pokožku•a•posiluje•nehty
•• Rychle•se•vstřebává,•pokožka•není•
mastná

Objednací čísla
•• 6•x•100•ml•tuby,••
Obj.•č.:•60030120

•• Start,•1•x•100•ml•tuba,••
Obj.•č.:•60030122

VYPOUŠTECÍ KOHOUT
•• Vypouštěcí•kohout•pro•5•l•kanystr,•
Obj.•č.:•40200017
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1.•Dlaň•na•dlaň•

3.•Dlaň•na•hřbet•ruky•s•roztaženými•
prsty

5.•Palec•krouží•a•silně•tře•uzavřenou•
dlaň•druhé•ruky

Technika hygienické dezinfekce rukou

Ochranný plášť, bariéra proti patogenním zárodkům, nemocniční prostředí jako zdroj infekce, 
dezinfekce rukou
Naše•pokožka•nás•chrání•jako•spolehlivý•plášť.•Suchá,•křehká•a•popraskaná•pokožka•neplní•svoji•ochrannou•tělesnou•
funkci•stoprocentně.•Proto•je•nutno•o•tuto•přírodní•bariéru•dobře•pečovat.•Nezbytně•důležitou•roli•hraje•v•tomto•ohledu•
reparační•kosmetika!•

Hygiena rukou je jedním z nejdůležitějších opatření prevence proti infekcím!
V• práci• se• v• podstatě• neustále• setkáváme• s• velkým• množstvím• choroboplodných• zárodků.• Celou• řadou• studií• bylo•
prokázáno,• že• patogeny• se• do• lidského• organismu• dostávají• zejména• skrze• kůži• rukou.• Dezinfekce• rukou• je• proto•
klíčem•k•prevenci•proti•šíření•infekcí•v•nemocničním•prostředí.•Dodržováním•zásad•hygieny•rukou•je•možno•snížit••míru•
"získaných"•infekcí•až•o•40•%!•

Správně•provedená•hygiena•rukou•pomáhá•předcházet•problémům•s•kůží!•Proto•platí:•Dezinfikovat•namísto•mytí!•(s•
výjimkou• znečištěných• rukou)• Vlivem• dezinfekčních• prostředků• by• však• nemělo• docházet• k• vysušování,• křehnutí• a•
praskání•pokožky.•Rukavice•si•navlékejte•vždy•až•po•důkladném•osušení•rukou.•

Vydezinfikujte si ruce - ale správně!

Tipy pro účinnou dezinfekci rukou:
•• Dbejte•na•čisté,•krátké,•nenalakované•nehty
•• Nenoste•žádné•šperky
•• Dostatečné•množství•dezinfekčního•prostředku•na•ruce•s•obsahem•alkoholu•dobře•vetřete•do•suchých•rukou•(nejméně•
30•sekund•udržujte•vlhké;•při•chirurgické•dezinfekci•rukou•3•-•5•minut).

Hygienická dezinfekce rukou
•• před•přípravou•pracoviště•v•léčebné•části
•• po•údržbě•pracoviště
•• před•obléknutím•a•po•svléknutí•rukavic
•• před•nechirurgickým•ošetřením•a•po•něm

Chirurgická dezinfekce rukou
•• před•rozsáhlými•chirurgickými•zákroky

RUCE

2.•Dlaň•na•dlaň•se•zkříženými•
roztaženými•prsty

4.•Vnější•strana•prstů•(zkříženě)•na•
dlani•druhé•ruky

6.•Špičky•prstů•krouží•a•silně•třou•
dlaň•druhé•ruky

INFORMACE



1.•Vždy•používejte•studenou•
vodu!

2.•Dodržujte•doby•působení!•
Respektujte•dobu•použitelnosti!

Tipy a správné 
dávkování:

Alkoholová dezinfekce s 
rozprašovačem k dezinfekci 
povrchů lékařských zařízení 
(např. povrchy stomatologických 
jednotek odolné vůči alkoholu, 
jako otočné stoly, odkládací 
plochy)
•• krátká•doba•působení
•• Dezinfekční•roztok•k•okamžitému•
použití

•• Remanentní•účinky•brání•
okamžitému•opakovanému•
osídlení•vzduchem•pohybujícím••se•
choroboplodným•zárodkům

•• Bez•obsahu•formaldehydu
•• nekapající•rozstřikovací•hlavice
•• Uvedeno•v•seznamu•registrovaných•
dezinfekčních•prostředků•DGHM/
VAH•a•ÖGHMP

•• CE•0408

Spektrum účinnosti/  
doby působení
•• omezené•virucidní•účinky•účinky•
(např.•HBV/HCV/HIV,•virus•herpes•
simplex•typu•I):•30•sekund

•• baktericidní/fungicidní•účinky••
(C.•albicans):•1•minuta

•• proti•tuberkulóze:•5•minut

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

Moderní kombinace účinných látek
Alkoholy,•čtyřmocné•sloučeniny•
amoniaku•a•glyoxalu

Objednací čísla
•• Zaváděcí•sada,•5•x•750•ml•sáčky••
+•1•x•750•ml•lahvička•s•
rozstřikovačem,•••
Obj.•č.:•60030001

•• Doplňovací•sada•1,•6•x•750•ml•sáčky,•
Obj.•č.:•60030002

•• Doplňovací•sada•2,•1•x•5•l•kanystr,•
Obj.•č.:•60030003

•• Doplňovací•sada•3,••
2•x•750•ml•sáčky•+•1•x•750•ml•
lahvičky•s•rozstřikovačem,••
Obj.•č.:•60300001

•• Vypouštěcí•kohout•pro•5•l•kanystr,•
Obj.•č.:•40200004

GREEN&CLEAN SD
Dezinfekční utěrky s obsahem 
alkoholu z netrhavé netkané 
textilie k dezinfekci malých ploch 
a povrchů lékařských přístrojů 
(např. vnější plochy rovných a 
zahnutých nástavců)
•• krátká•doba•působení
•• Remanentní•účinky•brání•
okamžitému•opakovanému•
osídlení•vzduchem•pohybujícím••se•
choroboplodným•zárodkům

•• S•hygienickým•bezpečnostním•
uzávěrem

•• Bez•obsahu•formaldehydu
•• Dezinfekční•roztok•uvedený•v•
seznamu•DGHM/VAH•a•ÖGHMP

•• CE•0408

Spektrum účinnosti/  
doby působení
•• omezené•virucidní•účinky•účinky•
(např.•HBV/HCV/HIV,•virus•herpes•
simplex•typu•I):•30•sekund

•• baktericidní/fungicidní•účinky••
(C.•albicans):•1•minuta

•• proti•tuberkulóze:•5•minut

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

Moderní kombinace účinných látek
Alkoholy,•čtyřmocné•sloučeniny•
amoniaku•a•glyoxal

Objednací čísla
•• Start,•1•x•dávka•se•120•utěrkami,•
Obj.•č.:•60030018

•• Zaváděcí•sada,•1•x•dávka••
se•120•utěrkami,•3•x•120•utěrek,••
Obj.•č.:•60030011

•• Doplňovací•sada,•6•x•120•utěrek,•
Obj.•č.:•60030012

GREEN&CLEAN WD
Extra velké dezinfekční utěrky 
(290 x 270 mm) z netrhavého 
fleecu. Dezinfekční roztok s 
obsahem alkoholu na čištění 
povrchu větších zdravotnických 
přístrojů a zařízení (např. 
paradentologické vybavení 
necitlivé na alkohol, pohyblivé 
stoly, úložné prostory)
•• krátká•doba•působení
•• Dezinfekční•roztok•k•okamžitému•
použití

•• Remanentní•účinky•brání•
okamžitému•opakovanému•
osídlení•vzduchem•pohybujícím••se•
choroboplodným•zárodkům

•• Bez•obsahu•formaldehydu
•• Dezinfekční•roztok•uvedený•v•
seznamu•DGHM/VAH•a•ÖGHMP

•• CE•0408

Spektrum účinnosti/  
doby působení
•• omezené•virucidní•účinky•účinky•
(např.•HBV/HCV/HIV,•virus•herpes•
simplex•typu•I):•30•sekund

•• baktericidní/fungicidní•účinky••
(C.•albicans):•1•minuta

•• proti•tuberkulóze:•5•minut

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

Moderní kombinace účinných látek
Alkoholy,•čtyřmocné•sloučeniny•
amoniaku•a•glyoxal

Objednací čísla
•• Start,•1•x•dávkovací•nádoba•se••
70•uteřkami•+•1•x•750•ml••sáček•SD,••
Obj.•č.:•60030091

•• Zaváděcí•sada•1,•1•x•dávkovací•
nádoba•se•70•uteřkami•+•5•x•70•
utěrek•+•6•x•750•ml•sáček•SD,••
Obj.•č.:•60030093

•• Zaváděcí•sada•2,•1•x•dávkovací•
nádoba•se•70•uteřkami•+•6•x•70•
utěrek•+•1•x•5•l•kanystr•SD,••
Obj.•č.:•60030094

•• MK/MT•doplňovací•sada•1,•2•x•70•
utěrek,•Obj.č.:•60030095

•• MT•doplňovací•sada•2,•1•x•zásobník•
se•70•utěrkami•+•5•x•70•utěrek,••
Obj.č.:•60030092

•• MK/MT•doplňovací•sada•3,•4•x•70•
utěrek,•Obj.č.:•60030097

GREEN&CLEAN MT

POVRCHOVÁ DEZINFEKCE S OBSAHEM ALKOHOLU



Koncentrát k dezinfekci ploch 
a povrchů lékařských přístrojů 
citlivých na alkohol (např. povrchy 
stomatologických jednotek citlivé 
na alkohol)
•• bez•alkoholu
•• Vynikající•materiálová•kompatibilita
•• Vhodné•na•akrylátové•sklo•a•
plexisklo

•• 5•l•koncentrát•znamená•2000•l•
použitelného•roztoku•při•použití•v•
0.25•%•ředění

•• Bez•obsahu•aldehydů
•• Uvedeno•v•seznamu•registrovaných•
dezinfekčních•prostředků•DGHM/
VAH•a•ÖGHMP

•• CE•0408

Spektrum účinnosti/  
doby působení
•• omezené•virucidní•účinky•(např.•
HBV/HCV/HIV,•virus•herpes•simplex•
typu•I):•0.5%•roztok:•30•minut,••
1%•roztok:•15•minut

•• baktericidní/fungicidní•(C.•albicans)•
účinky:••
0.25%•roztok:•4•hodin,••
0.5%•roztok:•1•hodin,••
1.0%•roztok:•30•minut,••
1.5%•roztok:•15•minut

•• proti•tuberkulóze:••
2%•roztok:•1•hodina,••
3%•roztok:•30•minut,••
4%•roztok:•15•minut

Posudek
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

Moderní kombinace účinných 
látek
Čtyřmocné•sloučeniny•amoniaku,•
alkylamin

Objednací čísla
•• 4•x•500•ml•láhev•+•odměrka,••
Obj.•č.:•60030023

•• 1•x•5•l•kanystr,••
Obj.•č.:•60030028

•• Vypouštěcí•kohout•pro•5•l•kanystr,•
Obj.•č.:•40200004

GREEN&CLEAN RD N
Dezinfekční pěnový prostředek bez 
obsahu alkoholu na čištění povrchu 
zdravotnických přístrojů a zařízení 
(např.paradentologické vybavení 
choulostivé vůči alkoholu, madla, 
koženka / plastová víka)
•• bez•alkoholu
•• krátká•doba•působení
•• Dezinfekční•roztok•k•okamžitému•
použití

•• Remanentní•účinky•brání•okamžitému•
opakovanému•osídlení•vzduchem•
pohybujícím••se•choroboplodným•
zárodkům

•• Vhodné•zvláště•na•plochy•a•povrchy•
lékařských•přístrojů,•citlivé•na•
alkohol

•• Bez•obsahu•aldehydů,•fenolů•a•
fosfátů

•• Dezinfekční•roztok•uvedený•v•
seznamu•DGHM/VAH•

•• CE•0408

Spektrum účinnosti/  
doby působení
•• HBV/HIV/HCV:•1•minuta
•• baktericidní/fungicidní•(C.•albicans)•
účinky:•1•minuta

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

Moderní kombinace účinných látek
Čtyřmocné•sloučeniny•amoniaku

Objednací čísla
•• Start,•1•x•750•ml•lahvičky•+•1•x•pěnový•
rozstřikovač,•Obj.•č.:•60030110

•• Zaváděcí•sada,•6•x•750•ml•lahvičky••
+•2•x•pěnový•rozstřikovač,•••
Obj.•č.:•60030111

•• Doplňovací•sada,•1•x•5•l•kanystr,••
Obj.•č.:•60030112

GREEN&CLEAN SK
Extra velké dezinfekční utěrky 
(290 x 270 mm) z netrhavého 
fleecu. Dezinfekční nealkoholický 
roztok na čištění povrchu větších 
zdravotnických přístrojů a zařízení 
(např.paradentologické vybavení 
choulostivé vůči alkoholu, madla, 
koženka / plastová víka)
•• bez•alkoholu
•• Dezinfekční•roztok•k•okamžitému•
použití

•• Vhodné•zvláště•na•plochy•a•povrchy•
lékařských•přístrojů,•citlivých•na•
alkohol

•• Remanentní•účinky•brání•
okamžitému•opakovanému•
osídlení•vzduchem•pohybujícím••se•
choroboplodným•zárodkům

•• Bez•obsahu•aldehydů,•fenolů•a•
fosfátů

•• Dezinfekční•roztok•uvedený•v•
seznamu•DGHM/VAH•

•• CE•0408

Spektrum účinnosti/  
doby působení
•• HBV/HIV/HCV:•1•minuta
•• baktericidní/fungicidní•(C.•albicans)•
účinky:•1•minuta

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

Moderní kombinace účinných látek
Čtyřmocné•sloučeniny•amoniaku

Objednací čísla
•• Start,•1•x•dávkovací•nádoba•se••
70•uteřkami•+•1•x•750•ml•láhev•SK,•
Obj.•č.:•60030130

•• Zaváděcí•sada•1,•1•dávkovací•nádoba•
se•70•uteřkami•+•6•x•70•utěrek••
+•1•x•GREEN&CLEAN•SK•5•l•kanystr,•
Obj.•č.:•60030131

•• MK/MT•doplňovací•sada•1,•2•x•70•
utěrek,•Obj.č.:•60030095

•• MK•doplňovací•sada•2,•1•x•zásobník•
se•70•utěrkami•+•5•x•70•utěrek,••
Obj.č.:•60030134

•• MK/MT•doplňovací•sada•3,•4•x•70•
utěrek,•Obj.č.:•60030097

GREEN&CLEAN MK

ODMERKA
•• Odměrka•RD•N:•Obj.•č.:•40200016

PLOCHY

POVRCHOVÁ DEZINFEKCE BEZ OBSAHU ALKOHOLU

ˇ



Dezinfekční sprej připravený k 
použití, s obsahem alkoholu, 
pro vedení vedoucí sprejovou a 
chladicí vodu ručních násadců a 
turbín
•• krátká•doba•působení
•• Zvýšená•bezpečnost•používání•díky•
pevně•namontovanému•adaptéru

•• Rozprašovací•láhev•stačí•zhruba•na•
300•použití•při•délce•rozprašování•
cca•2•sekundy

•• Univerzální•adaptér•na•všechny•ruční•
a•úhlové•spojky•a•vlastní•adaptéry•
pro•nejběžnější•výrobce•turbín

•• Nenahrazuje•olejování•doporučené•
výrobcem!

•• Dezinfekční•roztok•uvedený•v•
seznamu•DGHM/VAH•a•ÖGHMP•

•• Uvolnění•v•závodě•(W&H,•Sirona)
•• CE•0408

Spektrum účinnosti/  
doby působení
•• omezené•virucidní•účinky•(např.•
HBV/HCV/HIV,•virus•herpes•simplex•
typu•I):•15•sekund

•• baktericidní/fungicidní•(C.•albicans)•
účinky:•2•minut

•• proti•tuberkulóze:•2•minut

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

Moderní kombinace účinných 
látek
Alkoholy,•čtyřmocné•sloučeniny•amo-
niaku•a•pomocné•látky

Objednací čísla
Dezinfekční•sprej•s•adaptérem•pro•
turbíny,•2•x•200•ml:
•• Dezinfekční•sprej•s•adaptérem•pro•
rovné•a•úhlové•násadce,••
Obj.•č.:•60030182

•• Turbiny:••
W&H,•Obj.•č.:•60030183•
Bien•Air,•Obj.•č.:•60030184•
KaVo,•Obj.•č.:•60030185•
Sirona,•Obj.•č.:•60030186•
Castellini,•Obj.•č.:•60030187•
NSK,•Obj.•č.:•60030188;•

•• Dezinfekční•sprej•s•adaptérem•pro•
rovné•a•úhlové•násadce,•Sirona•T1•
Classic,•Obj.•č.:•60030189

GREEN&CLEAN IK

Praktický čistič kartáčů na bázi 
kyseliny citrónové a enzymů k 
důkladnému čištění výlevky na 
vyplachování úst
•• Uvolňuje•vápenné•a•barevné•
usazeniny•

•• Vynikající•schopnost•rozpouštět•
bílkoviny•díky•obsahu•enzymů

•• Ideální•na•veškeré•odlučovače•
amalgámu

•• CE•0408

Moderní kombinace účinných 
látek
Čtyřmocné•sloučeniny•amoniaku,•
tenzidy,•enzym

Objednací čísla
•• Start,•1•x•180•ml•dávkovací•láhev••
se•štětečkem,••
Obj.•č.:•60020005•

•• Zaváděcí•sada,•2•x•500•ml••
+•2•láhve•+•2•kartáče,••
Obj.•č.:•60020001

•• Doplňovací•souprava•1,••
4•x•500•ml•+•4•kartáče,••
Obj.•č.:•60020002

•• Doplňovací•souprava•2,•4•x•500•ml,••
Obj.•č.:•60020004

•• 4•x•náhradní•kartáče,••
Obj.•č.:•60020008

•• Náhradní•láhev•s•kartáčkem,••
Obj.•č.:•60020009

GREEN&CLEAN MB

Dezinfekční přípravek / koncentrát 
pro automatický hygienický 
systém H1
•• Aktivní•odpěňovač
•• Optimální•čištění•působením•
enzymů•

•• CE•0408

Moderní kombinace účinných 
látek
Čtyřmocné•sloučeniny•amoniaku,•
tenzidy,•enzym
 
Objednací čísla
•• Doplňovací•sada,•4•x•500•ml•sáčky,•
Obj.•č.:•60010021

GREEN&CLEAN H1
Duální, aktivní odpěňovací 
koncentrát k dezinfekci a 
dezodorizaci odsávacích zařízení a 
odlučovačů amalgámu
•• duální•systém•(červená/zelená)•
bránící•před•odporem

•• Velmi•dobré•aktivní•odpěnění
•• Snadná•manipulace•díky•tvarově•
pěknému•dávkovači

•• Vysoká•ekologická•nezávadnost
•• Dobrá•materiálová•kompatibilita•
•• Enzymatický•produkt•s•vynikajícími•
schopnostmi•při•rozpouštění•
bílkovin

•• Ideální•na•veškeré•odlučovače•
amalgámu•a•separátory•voda-vzduch

•• Uvedeno•v•seznamu•registrovaných•
dezinfekčních•prostředků•DGHM/
VAH

•• CE•0408

Spektrum účinnosti/  
doby působení
•• HBV/HIV/HCV:••
1%•roztok:•1•hodina

•• baktericidní/fungicidní•(C.•albicans)•
účinky:••
1%•roztok:•15•minut

•• proti•tuberkulóze:••
1%•roztok:•1•hodina

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

Moderní kombinace účinných 
látek
Alkylamin,•čtyřmocné•sloučeniny•
amoniaku,•enzym

Objednací čísla
•• Zaváděcí•sada,•2•x•500•ml••
+•dávkovač,••
Obj.č.:•60010201"

•• Doplňovací•sada•1,•4•x•500•ml•láhev,••
přibližně•334•aplikací,••
Obj.č.:•60010202"

•• Doplňovací•sada•2,•2•x•500•ml•láhev,••
přibližně•167•aplikací,••
Obj.č.:•60010203

•• GREEN&CLEAN•M2•červená,••
25•x•500•ml•láhev,••
Obj.č.:•60010204

•• GREEN&CLEAN•M2•zelená,•
25•x•500•ml•láhev,••
Obj.č.:•60010205

•• GREEN&CLEAN•M2•dávkovač,••
Obj.•č.:•40200001-BL

•• Upgrade•kit•pro•GREEN&CLEAN•M2•
dávkovač•pro•3•sací•hadice,••
Obj.•č.:•40200002

GREEN&CLEAN M2

1.•Dávkování,•6•ml

2.•Micháni,•600•ml

3.•Odsávání,•200•ml

4.•Dezinfekce•plivátka,•200•ml



GREEN&CLEAN WK

GREEN&CLEAN WK testovací 
proužky jsou používány k názorné 
kontrole funkčnosti a efektivnosti 
systému pro dekontaminaci vody.
•• barevná•škála•na•testovacích•
proužcích•poukazuje•na•
úroveň•koncetrace•dezinfekce•
GREEN&CLEAN•WK•v•užitkové•vodě

•• WEK•Light:•předepsaná•týdenní•
kontrola

Objednací čísla
GREEN&CLEAN•WK•testovací•proužky:
•• 5•ks/bal,•obj.•č.:•40050502
•• 25•ks/bal,•obj.•č.:•40050503
•• 50•ks/bal,•obj.•č.:•40050504

Vysoce účinný roztok připravený 
k okamžitému použití, vhodný 
k rychlé a trvalé dezinfekci 
ponořením všech protetických 
výrobků a nošených zubních 
náhrad, zubních otisků ze silikonu, 
polyéteru a alginátu
•• krátká•doba•působení
•• Odborný•posudek•tvarové•stability•
(Institut•Fresenius)

•• Použitelné•na•algináty,•silikony,•
polyeter,•hydrokoloidy•a•otiskovací•
lžíce

•• Bez•vlivu•na•kvalitu•povrchů•a•
rozměrové•chování•formovacích•
materiálů

•• Vynikající•čisticí•účinek
•• Vysoká•kompatibilita•s•materiály
•• Bez•obsahu•formaldehydu•a•fenolů•
•• Doba•trvanlivosti:•7•dní
•• Uvedeno•v•seznamu•registrovaných•
dezinfekčních•prostředků•DGHM/VAH

•• CE•0408

Spektrum účinnosti/  
doby působení
•• omezené•virucidní•účinky•(např.•
HBV/HCV/HIV,•virus•herpes•simplex•
typu•I):•5•minut

•• baktericidní/fungicidní•(C.•albicans)•
účinky:•5•minut

•• proti•tuberkulóze:•5•minut

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

Moderní kombinace účinných 
látek
Čtyřmocné•sloučeniny•amoniaku,•
alkylamin,•tenzidy

Objednací čísla
•• 1•x•5•l•kanystr,•obj.•č.:•60030074

Dezinfekční vana malá
•• Objem•1,25•litru,•kryt•a•vložka••
na•okapávání,••
Obj.•č.:•40200015

GREEN&CLEAN AD

DEZINFEKCNÍ VANA

4% roztok peroxidu vodíku 
na odstraňování biologických 
povlaků z vodovodních hadiček 
paradentologického vybavení
•• Účinné•odstranění•biologického•
povlaku•do•30•minut

•• Jednoduché•použití•díky•zabarvení•
roztoku•

•• Doporučeno•jako•doplněk•do•
stávajícího•paradentologického•
vybavení•i•jako•součást•plánované•
instalace•soustavy•na•dekontaminaci•
vody•

•• CE•0408

Účinná látka
peroxid•vodíku
 
Objednací čísla
•• Láhev,•2•x•1000•ml,••
Obj.•č.:•60040300

GREEN&CLEAN BR
2% hotový roztok na bázi peroxidu 
vodíku na dekontaminaci pracovní 
vody a ochranu proti vytváření 
vápenných usazenin v hadičkách 
paradentologického vybavení
•• Široké•spektrum•použití
•• Ochrana•proti•biologickým•povlakům•
•• Adaptace•vyloučena
•• prevence•usazování•vodního•kamene
•• Inhibitor•vápníku:•zabraňuje•
usazování•vápníku

•• Chrání•ruce•a•zápěstí•
•• CE•0408

Účinná látka
peroxid•vodíku

Objednací čísla 
•• WK:•Doplňovací•souprava•1,••
4•x•750•ml•láhev,••
Obj.•č.:•60040100

•• WK:•Doplňovací•souprava•2,••
6•x•1000•ml•láhev,••
Obj.•č.:•60040101

GREEN&CLEAN WK
SPECIÁLNÍ OBLASTI

ˇ

WK testovací proužky 



 

Objem 4 l, kryt a vložka na 
okapávání
•• Obj.•č.:•40200008

Objem 1,25 l, kryt a vložka na 
okapávání
•• Obj.•č.:•40200015

Nádoba na dezinfekci vrtáků
•• Objem•200•ml,•kryt•a•vložka•na•
okapávání,•
Obj.•č.:•40200013

Vysoce účinný koncentrát k 
dezinfekci a čištění lékařských 
produktů
•• Mimořádný•čisticí•účinek
•• Použitelné•na•pružné•a•tuhé•a•také•
na•tepelně•labilní•i•stabilní•nástroje

•• 5•l•koncentrát•znamená•500•l•
použitelného•roztoku•při•použití•v•
1%•ředění

•• Brání•korozi••-•ochrana•vašich•
nástrojů

•• Vhodné•k•použití•v•ultrazvukové•
lázni

•• Bez•obsahu•aldehydů•a•fenolů•
•• Doba•trvanlivosti:•7•dní
•• Doporučení•výrobce•endoskopů•
firmy•Karl•Storz•GmbH•&•Co.•KG,•
Tuttlingen•(Německo)

•• Uvolněno•v•NTI-Kahla•(Rotary•Dental•
Instruments•–•rotační•dentální•
nástroje)

•• Uvedeno•v•seznamu•registrovaných•
dezinfekčních•prostředků•DGHM/
VAH

•• CE•0408

Spektrum účinnosti/  
doby působení
•• omezené•virucidní•účinky•(např.•
HBV/HCV/HIV,•virus•herpes•simplex•
typu•I):•1•%•roztok:•15•minut

•• baktericidní/fungicidní••
(C.•albicans)•účinky:••
0.25•%•roztok:•30•minut,••
1•%•roztok:•5•minut

•• proti•tuberkulóze:••
1%•roztok:•1•hodina,••
2%•roztok:•15•minut,••
7.5%•roztok:•5•minut

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

Moderní kombinace účinných 
látek
Čtyřmocné•sloučeniny•amoniaku,•
alkylamin,•inhibitory•koroze

Objednací čísla
•• 4•x•500•ml•+•odměrka,••
Obj.•č.:•60030033•

•• 1•x•5•l•kanystr,•Obj.•č.:•60030034
•• GREEN&CLEAN•ID•N•odměrka,••
Obj.•č.:•40200003

•• Vypouštěcí•kohout•pro•5•l•kanystr,•
Obj.•č.:•40200004•

GREEN&CLEAN ID N GREEN&CLEAN ID N DEZINFEKCNÍ VANA

DEZINFEKCNÍ VANA

DEZINFEKCNÍ VANA

METASYS ... makes the difference!
www.metasys.com      -       info@metasys.com
METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria
Phone: +43 512 205420 - Fax: +43 512 205420 7

GERMANY
METASYS Medizintechnik GmbH
Ahornstraße 19
85614 Kirchseeon
Phone: +49 2236 37 42 42  

NÁSTROJE

• Dezinfekce

• Kompresory

• Sací•soustavy

• Dekontaminace•vody 
••Odlučovače•amalgámu

••Recyklace

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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