
= erittäin hyvin = hyvin = välttävästi

Mikä desinfiointiaine sopii juuri sinun tarpeisiisi?

Nimi Koko Koodi
Laimen-
nusohje

Vaikutus-
aika

Vaihto-
väli

Sopii 
ultra-
ääni-
pesuriin

Instru-
mentit

Sivel-
timet

Pinnat 
Teks-
tiilit

Iho Huomioitavaa

Clinibact 2 l
00630583 netta

laimen
va

- 20 min 2-3 pv

Etenkin pinnoille erittäin suosittu ja edullinen de-
sinfiointiaine. Tensidien ansiosta erittäin hyvä myös 
siveltimien pesuun. Voi käyttää myös instrumenteil-
le, mutta tensidit saattavat ruostuttaa instrument-
teja jos välineitä pitää liuoksessa liian pitkään. 

Licoprop 3 l 00105 valmis 10 min 7 pv

Suosituin desinfiointiaine välinehuoltoon. Helläva-
rainen instrumenteille. Edullinen ja kätevä käyttää. 
Täytä desinfiointiallas työviikon alussa ja heitä 
pois lopussa. Valmis liuos, joten ei tarvitse miettiä 
sekoitussuhteita.  

Licospray 500 ml 001059 valmis Kuten Licoprop, mutta suihke on helpompi käyttää 
pinnoilla. Vain suihkuta ja pyyhi! 

Abbrill 1 l 00708 valmis 10 min 30 pv
Paras poranterille! Sisältää runsaasti ruosteenesto-
ainetta. Voit käyttää samaa liuosta koko kuukau-
den!

Erisan Des 500 ml, 
3 l 0028127 laimen-

nettava 30 min 7 pv

Etenkin pinnoille sopiva desinfiointiaine. Voi käyt-
tää myös instrumenteille, mutta tensidit saattavat 
ruostuttaa instrumentteja jos välineitä pitää liuok-
sessa liian pitkään. 

Hydragel 750 ml 0028222 valmis Hyvä kotikäynneillä, jos et heti pysty huoltamaan 
välineitäsi. 

Easydes 735 ml, 
5 l

0028183, 
0028082 valmis 30 min Käyttövalmis, pesevä desinfiointiaine. Erityisen 

kätevä pinnoilla. 

Desinfek-
tol P

500 ml, 
5 l

002072, 
002132 valmis

Laimentamattomana hyvä ihodesinfektiossa ja 
pyyhittäville pinnoille. Laimennettuna sopii myös 
vesiporaan. 

Desichlor 1 l 002410101 laimen-
nettava 30 min 1 pv Parhaimmillaan pintojen desinfioivassa puhdistuk-

sessa. Huuhdeltava. 

Erisan Oxy 50 g 008116 laimen-
nettava 15-30 min 1 pv

Erityisen kätevä tekstiilien desinfioivaan pesuun 
40-60 asteessa. Välinedesinfektiossa 1 annospussi 
/1 l vettä= fungisidinen (5 %) liuos. Tällöin 15 min 
vaikutusaika instrumenteille.  

Iloiset 
Varpaat 
jalkadesi

250 ml 01160
Näppärä kotikäynneillä! Asiakkaan jalkojen lisäksi 
sopii omien käsiesi puhdistukseen. Raikas, omenan 
tuoksu! Sisältää ihoa hoitavaa aloe veraa. 

Eau de 
Cologne 
Toilette

250 ml 002271 Klassikko vaihtoehto kosteuspyyhkeille. Ihon 
desinfiointiin.

Erisan 
Etasept

500 ml, 
5 l

002027, 
002085 Sisältää glyserolia, geelimäinen käsihuuhde. 

Clinides 
käsidesi 50 ml 01168

Käsilaukkuun tai vaikka taskun pohjalle sujahtava 
suihkepullo kulkee mukana joka tilanteessa. Sisäl-
tää ihoa hoitavaa aloe veraa.

Skin Candy 
käsidesi

150 ml, 
400 ml

764150D, 
764400D

Raikkaan sitruunantuoksuinen, glyseriiniä sisältävä 
käsidesi.  

Gamarde 
Sante Gel 
Hydroal-
coolique

100 ml 604G638 Täysin luonnonmukainen käsidesi! Ei kuivata käsiä. 

Orly Liquid 
Hand 
Sanitizer 
Spray

59 ml 9092320002 Orly käsihoitosarjan oma käsidesi kätevässä suih-
kepullossa. 

Apo Wipe 
Triamin 48 kpl 99701 20x15 

cm liina
Käyttövalmis, alkoholiton, desinfioiva, pesevä liina 
kosteutta kestäville pinnoille. 

Wet Wipe 
Ethanol 25 kpl 99702 30x20 

cm liina
Käyttövalmis desinfioiva liina alkoholia kestäville 
pinnoille.


