KOMPLETNÍ
HYGIENICKÉ
ŘEŠENÍ

PRIVAT LABEL DESINFEKCE
PŘEDNÍ EVROPSKÝ VÝROBCE
VYSOKÁ ÚČINNOST
BEZKONKURENČNÍ CENA
I DIRECT WIPES NA

I DIRECT FOAM EXTRA

I DIRECT SPRAY SL

DIRECT WIPES NA – bezalkoholové
vlhčené ubrousky pro dezinfekci
otěrem u citlivých ploch a medicínského
vybavení. Doporučuje se zejména pro
dezinfekci neinvazivních zdravotnických
prostředků z plastu, akrylátového skla,
nerezové oceli, kovu, hliníku, pryže
a porcelánu. Mohou být použity v jednotce
intenzivní péče a operačním sále, pro
dezinfekci zdravotnického zařízení,
rehabilitačních zařízení, křesel, inkubátorů,
hlavic USG a lamp určených pro léčbu.
Neobsahují aldehydy a fosfáty, díky nimž
nepřebarvují dezinfikované povrchy. Mají
příjemnou vůni.

DIRECT FOAM EXTRA – 1L, 5L
bezalkoholový prostředek určený pro
postřikovou desinfekci citlivých ploch
a medicínského vybavení. Pěna může
být použita na jednotkách intenzivní
péče a operačních sálech, pro dezinfekci
zdravotnického zařízení, rehabilitačního
vybavení, křesel, inkubátorů a lamp.
Neobsahuje aldehydy a fosforečnany, takže
nedochází k odbarvení dezinfikovaných
povrchů. Má příjemnou vůni. Produkt
má kladné stanovisko „Centrum Zdrowia
Dziecka nr 43 / DKJ / 2016“.

DIRECT SPRAY SL – 1L, 5L prostředek
k okamžitému použití určený pro
postřikovou desinfekci ploch a neinvazivního
medicínského vybavení a neinvazivních
zdravotnických prostředků. Je vhodný
například na vyšetřovací lehátka, operační
křesla, zdravotnické nástroje, neivnazivní
operační nástroje, nástroje pro rehabilitaci
a jiné těžko dostupné povrchy zdravotnických
prostředků. Doporučujeme hlavně pro
skleněné a lesklé povrchy neinvaziních
zdravotnických prostředků. Přípravek může
být použit pro zdravotnické prostředky
v těsném kontaktu s potravinami. Doporučuje
se také pro dezinfekci stomatologických
koncovek před sterilizačním procesem, stejně
jako protetických lžic a silikonových otisků.
Produkt neobsahuje aldehydy a fenoly.

Návod k použití: Vyjměte ubrousek
z obalu a utřete s ním dezinfikovaný
povrch. Opatrně uzavřete víko plechovky.
Po otevření spotřebujte do 30 dnů.
Nepoužívejte, pokud je ubrousek suchý.
Povrch nevyžaduje oplachování vodou.
V případě obzvláště citlivých povrchů
se doporučuje testovat na neviditelném
místě. Výrobek je určen pro použití
profesionálním uživatelem.

Návod k použití: Výrobek je opatřen
dvojitou koncovkou pro sprej a pěnu.
Doporučuje se rozptýlit produkt ve formě
pěny. Nastříkejte na povrch ze vzdálenosti
20–30 cm, což zajistí plné pokrytí. Odstraňte
přebytek přípravku, například pomocí
jednorázové utěrky. Povrch nevyžaduje
oplachování vodou. Pro dezinfekci obzvláště
jemných povrchů (např. přírodní kůže) se
doporučuje provést test na neviditelném
místě. Výrobek určený pro použití
profesionálním uživatelem.

Návod k použití: Aplikujte přípravek na povrch
ze vzdálenosti asi 30 cm a dbejte na jeho
úplné pokrytí. Ponechte ho po celou dobu
účinku přípravku. Po zaschnutí na povrchu
nezanechává pruhy. Nepoužívejte na povrchy
citlivé na alkohol (např. akrylové sklo). Výrobek
určený pro použití profesionálním uživatelem.

I DIRECT DES SOAP SL
DIRECT DES SOAP SL – 5L emulze na mytí
rukou, pokožky hlavy a celého těla. Emulze
neobsahuje mýdlo, takže může být použita
u osob s alergií a nesnášenlivostí na výrobky
na bázi mýdla. Vzhledem k obsahu prostředků
pro péči je doporučeno zejména pro lékaře,
který je v důsledku častého mytí vystaven
působení macerace pokožky. Emulze se také
doporučuje pro mytí pacientů s otlaky.

Návod k použití:
Mytí rukou: Naneste malé množství emulze
na zvlhčené ruce. Po vytvoření jemné pěny
opláchněte vodou.
Mytí ve sprše: Aplikujte emulzi na
zvlhčenou pokožku a vlasy. Umyjte tělo
a opláchněte pod tekoucí vodou.

pH 5,5–6,5

Mytí ve vaně: Nalijte emulzi do vany
naplněné vodou. Umyjte kůži a vlasy
a opláchněte je pod tekoucí vodou.

I DIRECT FORTE SL

I DIRECT BOHR SL

I DIRECT UNIT NF

DIRECT FORTE SL – 1L, 5L koncentrát určený
pro čištění a dezinfekci chirurgických nástrojů.
Má velmi dobré čisticí vlastnosti a široké
spektrum účinku v krátkém čase. Je určen
pro ruční dezinfekci nástrojů a dezinfekci
v ultrazvukových čističkách. Výrobek má
antikorozní vlastnosti. Lze ho použít na široké
spektrum druhů materiálů. Doporučuje se pro
přístroje z nerezové oceli, niklu, mědi, hliníku,
pryže, porcelánu, skla a plastu.

DIRECT BOHR SL – 1L, 5L prostředek
k okamžitému použití určený pro
čištění a dezinfekci rotačních
nástrojů. Obsahuje inhibitor koroze,
díky kterému dokonale chrání
nástroje vyrobené z oceli a kovových
slitin. Má velmi dobré mycí vlastnosti,
a to i v případě suchých organických
zbytků. Lze jej použít ponořením
do dezinfekční lázně nebo do
ultrazvukové lázně.

DIRECT UNIT NF – 5L koncentrát určený
pro čištění a dezinfekci odsávacích
zařízení. Direct Unit NF je určen pro
současné mytí a dezinfekci odsávacích
systémů, separátorů amalgámu a plivátka
zubní soupravy. Přípravek je nepěnivý. Při
každodenním používání zabraňuje tvorbě
biofilmů. Může se také použít k dezinfekci
uzavřeného okruhu v horkých vanách, které
jsou zdravotnickými zařízeními. Výrobek je
určen pro použití profesionálním uživatelem.

Návod k použití: Ihned po použití
ponořte nástroje do neředěného
přípravku. Pečlivě ponořte všechny
části. Po určené době vyjměte
nástroje z vany nebo podložky,
opláchněte vodou a osušte. V případě
viditelného znečištění odstraňte
štětcem a dezinfikovaný výrobek opět
ponořte do přípravku. Po vysušení
vyčištěné nástroje sterilizujte.
Nekombinujte s jinými čisticími nebo
dezinfekčními prostředky. Výrobek
určený pro použití profesionálním
uživatelem.

Návod k použití: Koncentrát je třeba zředit
vodou. Aby bylo dosaženo koncentrace 2 %,
20 ml koncentrátu by mělo být rozpuštěno
v 980 ml vody. Nechte odsát požadované
množství připraveného roztoku dle návodu
instrukcí výrobce zubní soupravy.

Návod k použití: Připravte roztok správným
ředěním koncentrátu s vodou. Výběr
koncentrace závisí na požadovaném spektru
a době trvání účinku. Aby byla dosažena
koncentrace 1 %, 10 ml koncentrátu by mělo
být rozpuštěno v 990 ml vody. Nástroje
okamžitě ponořte do roztoku. Všechny části
a otvory musí být zcela naplněny roztokem.
Po dezinfekci nástroje opláchněte a osušte.
Aktivita nekontaminovaného pracovního
roztoku je 14 dní. Z hygienických důvodů
se doporučuje denně vyměnit roztok.
Nekombinujte s jinými čisticími nebo
dezinfekčními prostředky. Výrobek určený
pro použití profesionálním uživatelem.

DESINFEKČNÍ PLÁN
V ZUBNÍCH A LÉKAŘSKÝCH ORDINACÍCH

CO?

ČÍM?

JAK?

KDY?

Čištění a dezinfekce
povrchů citlivých
na alkohol.

Direct Foam Extra
Direct Wipes NA

Nastříkejte na celý
povrch, počkejte 5 minut.
V případě potřeby setřete
suchým hadříkem nebo
otřete ubrouskem Direct
Wipes NA a nechte uschnout.

V případě potřeby.

Mytí a postřiková
dezinfekce
neinvazivního
zdravotnického
vybavení, např.
zubních souprav,
nábytku.

Direct Wipes NA
Direct Spray SL

Nastříkejte / setřete povrch
a počkejte 30 sekund nebo
do úplného uschnutí.

Před a po každém
použití, v případě
kontaminace nebo
v případě potřeby.

Čištění a dezinfekce
stomatologických
násadců

Direct Spray SL
Direct Wipes NA

Nastříkejte / setřete povrch
a počkejte 30 sekund nebo
do úplného uschnutí.

Ihned po použití.

Čištění a dezinfekce
odsávacích zařízení,
hadic, separátorů
amalgámu
a plivátka zubní
soupravy.

Direct Unit NF

Nalijte do plivátka, nasajte
savkami, nechte působit.
Propláchněte vodou.

Pokud možno
po každém použití,
kdy bylo odsáváno
(obzvláště krev).
Na konci každého
pracovního dne.

Čištění a dezinfekce
chirurgického
a rotačního
instrumentária

Direct Forte SL

0,5% = 30 minut
(5 ml na 995 ml vody).
Poté do roztoku ponořte
nástroje na 30 minut
Opláchněte čistou vodou.

Ihned po použití.

Čištění a dezinfekce
rotačního
instrumentária

Direct Bohr SL

Ponořte na 15 minut
do produktu připraveného
k použití. Poté opláchněte,
vysušte a sterilizujte.

Ihned po použití.

Mytí rukou.

Direct Des Soap SL

Vlažnou tekoucí vodou pečlivě
opláchnout napěněné mýdlo
z rukou. Otřít jednorázovým
papírovým ubrouskem.

V případě potřeby.

plochy
a povrchy

lékařské
zařízení

KDO?

dentální
koncovky

odsávací
zařízení

chirurgické
nástroje

rotační
nástroje

mytí rukou

K DESINFEKCÍM ZDARMA DODÁME KOMPLETNÍ SLOŽKU DOKUMENTŮ PRO HYGIENICKOU STANICI ČI SÚKL A DESINFEKČNÍ PLÁN.

Distribuce v ČR:

JANDA-DENTAL a.s.
Březinova 1739, 440 01 Louny

tel.: +420 415 653 201
tel.: +420 775 228 764

info@janda-dental. cz
www.janda-dental.cz

