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Kézfertőtlenítés, tisztítás

        kézfertőtlenítő
propan-2-ol 70% (V/V). Baktericid, tuberkulocid, fungicid higiéniai és sebészeti kézfertőtlenítő oldat. 
közvetlenül a bőrön használható, parfüm- és színezőanyagmentes. nyílt sebek fertőtlenítésére nem 
használható. mellékhatások: bedörzsölésekor bőrpír és enyhe égő érzés léphet fel. nincs spóraölő ha-
tása, ezért nem alkalmas steril műszerek és fecskendők tárolására. tűzveszélyes! Jól lezárva tárolandó, 
alkoholt tartalmaz, gyúlékony. mielőtt elektromos berendezést használna, várja meg, amíg a bőre telje-
sen megszárad. 
100 781 flakon, 500 ml 1 flakon 1.995
100 782 flakon, 1 l 1 flakon 2.745
 3 flakontól flakononként 2.495

1.995 Ft-tólmár

HD 435 (Dürr Dental)

Gyengéd kézmosó oldat. a bőr védőrétegét helyreállítja, pH értéke 5,4. alkáli- és szappanmentes, bőr-
ápoló és hidratáló anyagokat, valamint allantoint tartalmaz. antibakteriális hatású. 
013 774 500 ml 1 flakon 4.145
014 705 1 l 1 flakon  5.645
013 730 2,5 l 1 flakon 9.875

        folyékony kézmosó szappan
kellemesen friss illatú, vitamin tartalmú orvosi kézmosó szappan, bőrbarát pH értékkel. Gyakori 
kézmosás mellet sem szárít. Vitaminjainak és zsírtartalmú alkotórészeinek köszönhetően ápolja és 
feszesíti a bőrt. Bőrgyógyászatilag tesztelt. színe: kék.
200 745 adagoló flakon, 500 ml 1 flakon 1.595
200 746 adagoló flakon, 1 l 1 flakon 1.995
200 747 kanna, 10 l 1 kanna 12.995

1.595 Ft-tólmár

Műszerfertőtlenítés, tisztítás

         műszerfertőtlenítő plUs
kellemes illatú koncentrátum orvosi kéziműszerek és forgó eszközök tisztítására, fertőtlenítésére. 
anyagbarát, véd a korróziótól. Hatásspektruma már rövid behatási idő mellett is széles. (1,5% - 15 perc, 
1% - 60 perc). ultrahangos készülékben is használható. Hatásspektrum: baktériumok,candida albicans, 
burkos vírusok (pl. HBV, HIV, HCV), tbB (mycobacterium terrae)
200 723 2 l 1 flakon 10.995 
 3 flakontól flakononként 9.995
917 746 5 l 1 kanna 18.995
 3 kannától kannánként 17.995

9.995 Ft-tólmár

         tisztító/fertőtlenítő por
kvaterner ammóniumsó alapú por műszerek tisztítására és egyídejű fertőtlenítésére. kis koncentráció-
ban alkalmazandó, így használata gazdaságos és anyagbarát. teljeskörű hatásspektrummal bír a sebé-
szeti műszerek és fúrók tisztítása, valamint fertőtlenítése terén. ultrahangos készülékben is használható.
100 715 5 kg 1 vödör 17.675

17.995 Ft-tólmár

7
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ID 213 (Dürr Dental)

aldehidmentes koncentrátum általános és sebészeti eszközök fertőtlenítéséhez és tisztításához. 
teljes virucid hatásspektrum, hatékony az összes burkos és nem burkos vírus ellen, beleértve a 
HBV, HCV és HIV vírusokat is. ultrahangos készülékekhez is használható (10 perc/2%). menta illat.
013 712 2,5 l 1 flakon 21.495

ID 215 (Dürr Dental)

koncentrátum műszerek fertőtlenítés előtti kézi, enzimatikus tisztítására. Hatásspektrum: bakte-
ricid, levurocid, korlátozottan virucid (burkos vírusok, beleértve HBV, HCV és HIV). mikrobiocid 
hatásának köszönhetően védi a munkatársakat. Behatási idő: 1%-os oldatként 30 perc vagy 2%-os 
oldatként 15 perc. Használható ultrahangos készülékben is. (1%-os oldatként 15 perc vagy 2%-os 
oldatként 1 perc.)
014 770 2,5 l koncentrátum 1 flakon 20.495

Hygobox kék (Dürr Dental)

műszerfertőtlenítő doboz ellenálló polipropilénből, fogantyúval. folyadékszint jelzés: 1, 2 és 3 liternél. 
a szűrőbetét billenésbiztos csöpögtető pozícióval rendelkezik. mosogatógépbe is helyezhető. nem 
hőálló. méret (ma x sz x mé): 13 x 32,5 x 21 cm.
013 755 Hygobox kék  1 db 22.875  

        műszerfertőtlenítő kád
 
az összes fertőtlenítőszerhez, tetővel és csöpögtető szűrőbetéttel. 60°C-ig hőálló. méret (ma x sz x mé): 
3 literes kád: 12 x 32 x 21 cm,  5 literes kád: 15 x 39,5 x 26 cm.
000 761 3 l 1 db 14.245
000 760 5 l 1 db 20.995

14.245 Ft-tólmár

ID 212 forte (Dürr Dental)

friss illatú, aldehidmentes műszertisztító és fertőtlenítő koncentrátum. aldehidmentes, bakteri-
cid, fungicid, korlátozottan virucid (burkos vírusok, beleértve HBV, HCV, HIV, nem burkos adeno-
vírusok). Gyors hatás (30 perc/4%), ultrahangos készülékhez is használható (15 perc/2%).
013 710 2,5 l 1 flakon 19.995
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Alkoholos gyorsfertőtlenítés / fertőtlenítő spray-k / kendők

         fertőtlenítő spray plUs
aldehidmentes, széles hatásspektrumú fertőtlenítőszer felületek és orvosi eszközök szóró- valamint törlő 
fertőtlenítésére. ne használja alkoholra érzékeny felületeken (pl. akrilüveg, kárpit). Hatásspektrum: bak-
tericid, levurocid (candida albicans), tuberkulocid (mycobacterium terrae), korlátozottan virucid (haté-
kony burkos vírusok, pl. HBV, HIV, HCV valamint adeno-, noro- és rota vírusokkal szemben) 
 M+W fertőtlenítő spray AF, friss illatú 
917 735 szóróflakon, 1 l, szórófej nélkül 1 flakon 2.595
 3 flakontól flakononként 2.145
917 747 kanna, 5 l 1 kanna 9.995
 3 kannától kannánként 8.995
 M+W fertőtlenítő spray AF, alma illatú 
917 737 szóróflakon, 1 l, szórófej nélkül 1 flakon 2.595
 3 flakontól flakononként 2.145
917 749 kanna, 5 l 1 kanna 9.995
 3 kannától kannánként 8.995
 M+W fertőtlenítő spray AF, citrom illatú 
917 736 szóróflakon, 1 l, szórófej nélkül 1 flakon 2.595
 3 flakontól flakononként 2.145
917 748 kanna, 5 l 1 kanna 9.995
 3 kannától kannánként 8.995
000 749 szórófej 1 literes flakonhoz 1 db 995

2.145 Ft-tólmár

alma illatú

Citrom illatú

friss illatú

         fertőtlenítő kendő plUs
alkoholtartalmú oldattal átitatott puha, nem szálasodó, 14x22 cm méretű kendők, kis felületek, orvosi 
eszközök tisztítására és fertőtlenítésére. aldehidmentes, hatásspektruma széles. ne használja alkoholra ér-
zékeny felületeken (pl. akrilüveg, kárpit). Hatásspektrum: baktericid (beleértve mrsa), levurocid (candida 
albicans), tuberkulocid (mycobacterium terrae), korlátozottan virucid (hatékony burkos vírusok, pl. HBV, 
HIV, HCV valamint adeno-, noro- és rota vírusokkal szemben) 
 M+W fertőtlenítő kendő AF, friss illatú 
917 740 doboz, 100 kendő 1 doboz 1.795
 3 doboztól dobozonként 1.645
200 736 utántöltő, 100 kendő 1 csomag 1.495
 10 csomagtól csomagonként 1.395
 20 csomagtól csomagonként 1.295
 M+W fertőtlenítő kendő AF, alma illatú 
917 744 doboz, 100 kendő 1 doboz 1.795
 3 doboztól dobozonként 1.645
200 740 utántöltő, 100 kendő 1 csomag 1.495
 10 csomagtól csomagonként 1.395
 20 csomagtól csomagonként 1.295
 M+W fertőtlenítő kendő AF, citrom illatú 
917 742 doboz, 100 kendő 1 doboz 1.795
 3 doboztól dobozonként 1.645
200 738 utántöltő, 100 kendő 1 csomag 1.495
 10 csomagtól csomagonként 1.395
 20 csomagtól csomagonként 1.295

1.295 Ft-tólmár

alma illatú
friss illatú

Citrom illatú

        big fertőtlenítő kendő
 
fertőtlenítő kendők, 275 x 275 mm. az átitatáshoz 1,4 liter m+W fertőtlenítő spray af-t ajánlunk.   
a Quattro tárolódobozban nem száradnak ki a kendők. 
000 716 utántöltő, 150 kendő (adagoló vödör nélkül) 1 tekercs 4.995
 3 csomagtól csomagonként 4.645
100 751 Quattro vödör (üres) 1 db 2.425

4.645 Ft-tólmár

7
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        premiUm wipes big
prémium minőségű, nem átitatott, nagy fertőtlenítőkendő. szakadásbiztos és nem szöszölődik. praktikus 
méretének, 280 x 280 mm köszönhetően egy kendő is elég a kezelőhelyiséghez. kb. 15 kis törlőkendőt 
tesz ki, ezáltal kedvezőbb árfekvésű és környezettudatosabb a gyorsfertőtlenítés. átitatáshoz 1-1,5 liter 
m+W fertőtlenítő spray af-t ajánlunk. a Quattro tárolódobozban nem száradnak ki a kendők.
100 750 utántöltő, 75 kendő (adagoló vödör nélkül) 1 tekercs 5.715
 3 csomagtól csomagonként 5.195
100 751 Quattro vödör (üres) 1 db 2.425

5.195 Ft-tólmár

FD 322 (Dürr Dental)

aldehidmentes törlőfertőtlenítő, aeroszol mentes alkalmazáshoz. Csíkmentesen szárad.
014 751 1 l  1 flakon 6.495
013 711 2,5 l 1 flakon  14.995
014 721 szórófej a 800 ml-es / 1 literes flakonhoz 1 db 2.795
 parfümmentes:  
014 735 2,5 l flakon 1 flakon 14.995

FD 333 (Dürr Dental)

aldehidmentes törlőfertőtlenítő, citrom illatú, aerosolmentes alkalmazáshoz. Gyors, csíkmentes 
száradás. teljes virucid hatásspektrum.
014 752 1 l 1 flakon 6.975
013 707 2,5 l 1 flakon  15.725
014 721 szórófej a 800 ml-es / 1 literes flakonhoz 1 db 2.795

FD 322 top wipes / FD 322 premium wipes (Dürr Dental)

alkoholos, gyorshatású kendő orvosi eszközök és berendezési tárgyak tisztítására és fertőtlenítésére. 
Baktericid (beleértve tb), korlátozottan virucid plusz (burkos vírusok, pl. HBV, HCV, HIV, burok nélküli 
vírusok, pl.adenovírusok, polyomavírusok sV 40, norovírusok). rövid behatási idő (1 perc VaH szerint, 
4-felület-teszt). száradáskor nem hagy nyomot. top wipes: 17,5 x 25 cm. premium wipes: 14 x 19 cm
 FD 322 top wipes:  
014 775 4 x 50 kendő 1 csomag 4.145
 FD 322 premium wipes:  
014 776 doboz, 80 kendő 1 doboz 3.115
014 777 utántöltő: 12 x 80 kendő 1 csomag 29.295

táblázatunk megkönnyíti a fertőtlenítőszerek pontos adagolását.  
a fertőtlenítő oldat teljes mennyiségét a fertőtlenítő koncentrátum,  
valamint a hozzáadott víz együttes mennyisége adja.

0,1% 0,25% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

1 Liter 1 ml 2,5 ml 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml 60 ml

2 Liter 2 ml 5 ml 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml 60 ml 80 ml 100 ml 120 ml

3 Liter 3 ml 7,5 ml 15 ml 30 ml 45 ml 60 ml 90 ml 120 ml 150 ml 180 ml

4 Liter 4 ml 10 ml 20 ml 40 ml 60 ml 80 ml 120 ml 160 ml 200 ml 240 ml

5 Liter 5 ml 12,5 ml 25 ml 50 ml 75 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml 300 ml

6 Liter 6 ml 15 ml 30 ml 60 ml 90 ml 120 ml 180 ml 240 ml 300 ml 360 ml

7 Liter 7 ml 17,5 ml 35 ml 70 ml 105 ml 140 ml 210 ml 280 ml 350 ml 420 ml

8 Liter 8 ml 20 ml 40 ml 80 ml 120 ml 160 ml 240 ml 320 ml 400 ml 480 ml

9 Liter 9 ml 22,5 ml 45 ml 90 ml 135 ml 180 ml 270 ml 360 ml 450 ml 540 ml

10 Liter 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 150 ml 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml 600 ml

ADAGOLÁSI SEGÉDLET
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Fertőtlenítés, tisztítás

FD 333 forte (Dürr Dental)

teljes mértékben virucid használatra kész oldat orvosi eszközök, berendezési tárgyak felszínének 
tisztítására és fertőtlenítésére. Hatásspektrum: baktericid (beleértve tb), fungicid, virucid. Behatási idő: 
1 perc. friss citrom illatú, gyorsan szárad.
014 766 flakon, 1 l 1 flakon 6.975
014 765 flakon, 2,5 l 1 flakon 15.725
014 721 szórófej 800 ml-es / 1 literes flakonhoz 1 db 2.795

FD 333 forte wipes (Dürr Dental)

teljes mértékben virucid átitatott kendő orvosi eszközök, berendezési tárgyak felszínének tisztítására 
és fertőtlenítésére. Hatásspektrum: baktericid (beleértve tb), fungicid, virucid. Behatási idő: 1 perc. 
parfümmentes. 20 x 30 cm.
014 760 adagoló doboz 100 db kendővel 1 csomag 11.325
014 761 utántöltő: 4 x 100 db kendő 1 csomag 35.995

7

FD 366 sensitive (Dürr Dental)

aldehidmentes fertőtlenítőszer érzékeny felületek gyorsfertőtlenítésére. Csekély alkoholtartalmának 
köszönhetően olyan érzékeny anyagok fertőtlenítésére is alkalmas, mint az akrilüveg vagy a műbőr. 
Behatási ideje csupán 1 perc, gyorsan szárad.Hatásspektruma széles: baktericid, tuberkulocid, fungicid, 
korlázottan virucid (burkos vírusok, mint Vaccinia vírusok, BVdV beleértve HBV, HCV, HIV).
014 753 1 l 1 flakon 6.495
013 727 2,5 l 1 kanna 15.495
014 721 szórófej a 800 ml-es / 1 literes flakonhoz 1 db 2.795

FD 366 sensitive top wipes (Dürr Dental)

Használatkész, parfümmentes oldattal átitatott törlőkendő, érzékeny felületekhez. Baktericid (beleértve 
tb), korlátozottan virucid (burok nélküli vírusok, pl. noro-vírus). rövid behatási idő (1 perc VaH szerint, 
4-felület-teszt). a finoman strukturált, nem szálasodó vlies kendő nem karcolja meg a felületeket. 
Hatóanyag: alkohol (17%), kvaterner ammóniumvegyületek. kendőméret: 17,5 x 25 cm.
014 778 4 x 50 kendő 1 csomag 3.995

Szeretne a jövőben is értesülni újdonságainkról?

Szeretne értesítést kapni legújabb akcióinkról?

Szeretné kihasználni csak néhány napig tartó 

kedvezményes ajánlatainkat?

Regisztráljon  hírlevelünkre honlapunkon, 
vagy Termékkatalógusunk 425. oldalán 

található hozzájáruló nyilatkozat segítségével.
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Felületfertőtlenítés, tisztítás

         felületfertőtlenítő af
aldehid- és fenolmentes fertőtlenítő és tisztító koncentrátum különböző felületekhez, orvosi berendezé-
sekhez. különösen ajánlott azokon a területeken, ahol kellemetlen szagokat kell megszüntetni. Baktericid, 
fungicid, virucid (HBV, HIV és papovavírusok) hatású. Hatóideje: 1%-os koncentrátum esetén 1 óra, 2%-os 
koncentrátum esetén 15 perc (HBV és HIV). permetező fertőtlenítésre nem alkalmas!
917 738 flakon, 2 l 1 flakon 4.995
917 739 kanna, 5 l 1 kanna 9.995
   Amíg a készlet tart!

4.995 Ft-tólmár

         felületfertőtlenítő plUs
aldehidmentes, kellemes, könnyű illatú koncentrátum nagyobb felületek, berendezési tárgyak tisztítá-
sára a rendelőben és azon kívül. kizárólag a címkén szereplő koncentrációban alkalmazza! ne használja 
spray-ként. Hatásspektrum: baktériumok,candida albicans, burkos vírusok (pl. HBV, HIV, HCV), tbB 
(mycobacterium terrae).
200 733 2 l 1 flakon 7.495
 3 flakontól flakononként 6.995
200 734 5 l 1 kanna 13.995
 2 kannától kannánként 12.995

6.995 Ft-tólmár

FD 300 (Dürr Dental)

aldehidmentes koncentrátum lemosható felületek és tárgyak, praxis eszközök, készülékek, padló-
zat, falak fertőtlenítésére és tisztítására. alkalmas az összes nedvesen törölhető padlóhoz. Használata  
takarékos: 2,5 l koncentrátumból 500 l 0,5%-os használatra kész oldat készíthető. 
013 719 2,5 l 1 flakon 20.995 

FD 300 top wipes (Dürr Dental)

Használatra kész, alkoholmentes, extra nagy kendők (17,5 x 28 cm) kezelőegységek, orvosi gépek stb. 
felületének fertőtlenítéséhez és tisztításához rendelőben és fogtechnikai laborban. Intenzív tisztítóha-
tású, kellemes illatú és anyagbarát. Hatóideje különösen rövid (2 perc). Hatásspektruma széles: bakteri-
cid, tuberkulocid, fungicid, virucid HIV/HBV/HCV.
013 726 4 utántöltő csomag (50 db/ csomag) 1 csomag 13.495

FD 360 (Dürr Dental)

mélyen a pórusokba hatoló anyagbarát tisztító folyadék műbőr kárpitok tisztítására, ápolására, 
állagmegőrzésére. Intenzíven tisztít és selyemfényt ad. a speciális szivacs segítségével a makacs 
szennyeződések és elszíneződések is gyorsan, a pórusokba hatolóan eltávolíthatók. az oldat többek 
között avokádó olaj alapú ápoló összetevőket tartalmaz. 
013 764 500 ml, 10 db speciális szivacs 1 csomag 11.275
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Fertőtlenítés, tisztítás

Praxipolish Plus (Hager & Werken)
tisztító hab kezelőegységek kárpitjához, műanyag és fa felületekre.
022 700 flakon, 400 ml 1 flakon 3.795

7

Lenyomatfertőtlenítés, tisztítás

        septoprint plUs
anyagbarát használatkész oldat bármely lenyomatanyag vagy fogpótlás fertőtlenítésére. anyagbarát, 
hatásspektruma - már 1 perces behatási idő mellett is - széles. Hatásspektrum: baktériumok (beleértve 
mrsa), Candida albicans, burkos vírusok (pl. HBV, HIV, HCV), tbB (mycobacterium terrae)
200 725 5 l 1 kanna 14.995
 adagoló pumpa 5 l-es és 10 l-es kannához,  
000 770 1 adag 20 ml: a tömlőt méretre lehet vágni 1 db 3.245
000 771 nyitókulcs kannához 1 db 1.575
000 772 csap kannához  1 db 2.995

        septoprint koncentrátUm
koncentrátum a szokásos lenyomatanyagok (a-/C-szilikonok, hirokolloidok, alginátok, poliéterek), vala-
mint fogpótlások fertőtlenítésére. különösen gazdaságos, 1 liter koncentrátumból 50 liter fertőtlenítő 
oldat készíthető. anyagbarát, nem befolyásolja a gipszmintákat. Baktericid, fungicid, a rotavírusokat, 
illetve a tokos vírusokat (HBV/HCV/HIV) - 2%-os oldat formájában - 15 perc alatt inaktiválja. a lenyoma-
tokat kiöntés előtt tiszta vízzel öblítse le.
100 725           1 liter, adagoló flakonban                     1 flakon 9.795 

9.795 Ftcsak

14.995 Ftcsak

MD 520 (Dürr Dental)

formaldehidmentes, használatra kész oldat lenyomatok, valamint mindennemű protetikai munka 
fertőtlenítéséhez, tisztításához. 
013 736 2,5 l 1 flakon 13.995 
013 741 10 l 1 kanna 49.995

Lenyomatfertőtlenítő doboz (Dürr Dental)

maximum 2 lenyomatkanál egyidejű, md 520 oldattal történő merítő fertőtlenítéséhez és tisztításához. 
szükséges időtartam: 5 perc. termodezinfektorba nem helyezhető.
013 757 lenyomatfertőtlenítő doboz  1 db 9.725 
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Hygobox sárga (Dürr Dental)

fertőtlenítő doboz ellenálló polipropilénből, merítő fertőtlenítéshez, max. 6 lenyomatig. feltöltése: 1, 2 
és 3 literig. a szűrőbetét billenésbiztos csöpögtető pozícióval rendelkezik. Hőfertőtlenítésre nem alkal-
mas. méret (ma x sz x mé): 13 x 32,5 x 21 cm.
013 756 Hygobox sárga 1 db  22.875

ID 220 (Dürr Dental)

fúrófürdő: aldehidmentes használatra kész oldat fúrók tisztításához és fertőtlenítéséhez. Gyors 
hatás (1 perc). ultrahangos tisztításhoz is használható (5 perc). Biológiailag lebomlik. korrózió el-
leni anyagot tartalmaz.
013 739 2,5 l 1 flakon 12.785 

BR-Box
műanyag, fehér fúrótisztító doboz. a fúró és gyémánt instrumentek használat után a tisztítóoldat-
tal teli doboz fedelén lévő lyukba dobhatók. Ø 9 cm, magasság 7 cm. nem sterilizálható.
000 092 Br-Box 1 db 2.375

Fúró- és gyémántcsiszoló-fertőtlenítés, tisztítás

         fúrófertőtlenítő plUs
Használatkész oldat fogorvosi forgó eszközök fertőtlenítésére. ne használjuk csiszolókövekhez, políro-
zókhoz, műanyag- és alumínium eszközökhöz. ultrahangos tisztítóban is használható. már rövid beha-
tási idő (5 perc) mellett is széles hatásspektrummal rendelkezik. Hatásspektrum: baktériumok,candida 
albicans, burkos vírusok (pl. HBV, HIV, HCV), tbB (mycobacterium terrae)
200 720 2 l 1 flakon 4.795
 3 flakontól flakononként 4.395
200 722 5 l 1 kanna 10.995
 2 kannától kannánként 10.295
200 721 10 l 1 kanna 19.695
 2 kannától kannánként 18.695

4.395 Ft-tólmár

A legnagyobb választék a leggyorsabban

• 98% feletti szállítási készség

•  a 15 óráig megrendelt áru Budapesten kettő, Budapesten  
kívül három munkanapon belül átvehető a megadott címen

• ingyenes házhozszállítás 20.000 Ft rendelési érték felett
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Fertőtlenítés, tisztítás

Elszívórendszer-fertőtlenítés, tisztítás

         UltrasUc sUper
aldehid-, fenol- és klórmentes fertőtlenítő és tisztító koncentrátum fogászati elszívórendszerekhez.  
amalgámleválasztós és anélküli berendezésekhez is ajánlott. szagtalanító hatású, nem habzik. Hatás-
spektruma: baktericid (tBC-re is), fungicid, virucid (HBV, HCV, HIV). Hatóideje: 2% - 15 perc, átlátszó.
000 787 5 l 1 kanna 13.995
 2 kannától kannánként 13.295

13.295 Ft-tólmár

7

        UltrasUc sUper cleaner
Hatékony tisztító koncentrátum. elszívórendszerek és amalgámleválasztó készülékek alapos tisztítá-
sához. leoldja a makacs lerakódásokat, fehérje szennyeződéseket stb. különösen ajánlott homokfú-
vó készülékek használata esetén, illetve lefolyók, szennyvíz-elvezetők takarításához, problematikus 
vezetékes víz vagy kedvezőtlen szintkülönbség esetén. Használata hetente ajánlott 5-10%-os oldat-
ként, hatóideje kb. 1,5 - 2 óra. 
000 779 2 l 1 flakon 7.495
 3 flakontól flakononként 6.895

        köpőcsésze tisztító és fertőtlenítő
Használatrakész oldat köpőcsészék alapos tisztítására és fertőtlenítésére praktikus szóróflakonban. el-
távolítja a vért, vízkövet, plakkszínező- és lenyomatanyag maradványokat. Hatásos baktériumokkal és 
gombákkal szemben.
100 732 flakon, 750 ml 1 flakon 3.725
 3 flakontól flakononként 3.375

6.895 Ft-tólmár

3.375 Ft-tólmár

fertőtlenítő, ápoló és tisztító gél fogászati elszívórendszerekhez. egyszerű használat: öblítse ki vízzel az 
elszívótömlőket, nyomja meg egyszer az adagoló pumpát, így 15 ml dekaseptol gélhez jut, amivel köz-
vetlenül kitisztíthatja az elszívórendszert. elegendő naponta egyszer használni. Biológiailag lebomlik.
082 725 bevezető készlet: 3 x 1 l gél, 1 adagoló pumpa 1 készlet 35.995
082 726 kanna, 6 l 1 kanna 27.995
082 727 adagoló pumpa 1 db 7.195
082 728 áttöltő csap 6 literes kannához 1 db 5.995

Dekaseptol gél (KaVo)

Vízfertőtlenítő szer. kizárólag kaVo vízcsírátlanító berendezésekhez. Hatóanyag 6% H2O2. 
082 700 1 l 1 flakon 11.695

Oxygenal 6 (KaVo)
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Minden, amire szüksége van.

ultrasuC super Cleaner
a terméket a 248. oldalon találja

köpőCsésze fertőtlenítő
a terméket a 248. oldalon találja

unIVerzálIs spray
a terméket a 254. oldalon találja
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Fertőtlenítés, tisztítás

MD 550 (Dürr Dental)

antibakteriális hatású, aldehidmentes, használatra kész oldat köpőcsészék tisztítására és fertőt-
lenítésére. nem habzik, minden berendezéshez ajánlott. könnyedén távolítja el a vízkövet, vért, 
színezőtabletta-maradványokat, stb.
013 750 750 ml 1 flakon 5.395

MD 555 (Dürr Dental)

kiváló hatékonyságú speciális koncentrátum elszívórendszerek és amalgámleválasztó készülékek 
alapos tisztítására. feloldja a makacs lerakódásokat, szennyeződéseket. különösen ajánlott homokfúvó 
készülékek használata esetén, illetve lefolyók, szennyvíz-elvezetők takarításához, problematikus vezeté-
kes víz vagy kedvezőtlen szintkülönbség esetén. 
013 742 2,5 l 1 flakon 13.495

Tisztító és fertőtlenítő oldatok ultrahangos készülékekhez
MD 535 gipszeltávolító (Dürr Dental) 

Használatra kész oldat gipszek, alginátok eltávolítására lenyomatkanalakról, keverőspatulákról, mérő- 
és keverőedényekről (vákuumos készülékekről is), mindenfajta protetikai anyagról, fogszabályozó 
készülékekről stb. ultrahangos készülékekhez is használható.
013 746 2,5 l 1 flakon 19.235

Használatra kész oldat savban oldódó cementek eltávolítására koronákról, hidakról, spatulákról és 
üvegről. a protéziseket is megtisztítja a fogkőtől, cigarettafoltoktól, korróziótól. ultrahangos készülék-
hez is használható. szervetlen savakat, tenzideket tartalmaz.
013 745 2,5 l 1 flakon 10.425

MD 530 cementeltávolító (Dürr Dental)

Orotol plus / OroCup (Dürr Dental)

aldehidmentes koncentrátum fogászati elszívórendszerek és amalgámleválasztó készülékek 
fertőtlenítésére, illatosítására, tisztítására és ápolására. nem habzik. Intenzív tisztító hatás. eltávolítja a 
makacs lerakódásokat is. széles hatásspektruma révén biztos védelmet nyújt a fertőzések ellen. Biológi-
ailag lebomlik. 
013 700 2,5 l koncentrátum, 125 l használatra kész oldathoz 1 flakon 18.995
 Basis Set: 2,5 l Orotol plus, 2,5 l md 555 cleaner,  
 750 ml md 550, 1 OroCup (megtakarítás az egyenkénti 
013 769 vásárláshoz képest: 12.885 Ft) 1 csomag 42.995
 OroCup, 2 liter használatra kész oldathoz, adapterrel 
013 705 az elszívótömlőkhöz 1 db 17.995
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Fertőtlenítés, tisztítás

 

 

  

KOMPRESSZOROK  |  ELSZÍVÓ RENDSZEREK  |  KÉPALKOTÁS  |  FOGMEGTARTÁS  |  HIGIÉNIA

•  Az Orotol® plus és az MD 555 cleaner tökéle-
tesen kiegészítik egymást és gondoskodnak az 
elszívóberendezés hosszú életettartamáról

•  Együttesen megvédik az elszívó tartozékait a lerakó-
dásoktól, a csíraképzodéstol, a kérgesedéstol és az 
anyagkárosodástól

•  Az MD 555 cleaner feloldja a legmakacsabb profila-
xis por maradékokat is

A BIZALOM
nélkülözhetetlen a praxisban



252

Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

ha többet akar

Telefon: +36 1 436 9790 • Fax: +36 1 436 9799 • e-mail: dental@mwdental.hu • honlap: www.mwdental.hu
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        tray cleaner
speciális hatóanyag koncentrátum nem rozsdásodó lenyomatkanalak, műszerek kíméletes tisztításához. 
nagyon gyorsan leoldja az alginát, cinkoxid-eugenol, karboxilát és  foszfátcement maradványokat, csak-
úgy, mint a hőre lágyuló lenyomatanyagokat, viaszokat. a lenyomatkanál ragasztót is oldja. alkalmazása: 
5-10%-os oldatként, nagyon erős szennyeződés esetén koncentráltan is. az oldat ultrahangos készülé-
kekben is használható. króm-nikkel és alumínium tartozékok együtt nem tisztíthatók.
100 700 1 l 1 flakon 6.845

6.845 Ftcsak

HD 440 (Dürr Dental)

ápolókrém az erősen igénybevett és érzékeny bőrre, parfüm- és színezékmentes. Védi a bőrt és 
megelőzi a gyulladásokat, a bőr kiszáradását. keze bársonyossá válik. különösen takarékos, gyorsan 
felszívódik. Varázsdió kivonatot, ápoló olajokat, allantoint és a-vitamint tartalmaz.
014 704 500 ml 1 flakon 5.125
014 719 adagoló pumpa 1 db  3.795

Sensiva regeneráló krém (S&M)

kéz- és bőrápoló krém. segít a sérült bőr regenerálásában.
068 709 tubus, 50 ml 1 db 1.695

Kéz- és bőrápoló szerek

sensiva protective emulzió (S&M)

színező anyag- és parfümmentes víz-olaj emulzió. Védi, ápolja és hidratálja a bőrt. Gyorsan felszívódik.
168 783 150 ml 1 flakon 1.385
168 745 500 ml 1 flakon 3.245

esemtan skin lotion (S&M)

színezőanyagmentes testápoló normál bőrre. Jojoba olajat és méhviaszt tartalmaz. Gyorsan felszívódik, 
nem hagy maga után kellemetlen zsírréteget.
268 710 150 ml 1 flakon 1.385
268 711 500 ml 1 flakon 3.245

7



253

Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

ha többet akar Fertőtlenítés, tisztítás

Segédeszközök

Univerzális adagoló (TEMCA)

minden forgalomban lévő kézfertőtlenítő- és tisztítószerrel használható alumínium adagoló kivehető, 
sterilizálható nemesacél pumpával. egyénileg beállítható az adagolás. az üres flakon benne van a 
csomagban. (az adott méretek a konzollal együtt értendők.)
098 703 500 ml, hosszú karral, (maxszéxmé): 24,5 x 8,2 x 23 cm 1 db 19.995
098 704 1000 ml, hosszú karral, (ma x szé x mé): 29 x 9,5 x 23 cm 1 db 23.995
298 790 500 ml rövid karral, (ma x szé x mé): 27 x 8,1 x 16 cm 1 db 19.995
298 791 1000 ml rövid karral, (ma x szé x mé): 32 x 9,4 x 16 cm 1 db 23.995

         Univerzális fertőtlenítőszer adagoló
univerzális fertőtlenítőszer- és szappan adagoló 500 ml-es és 1 literes flakonokhoz. a stabil adagoló-
kar könyökkel könnyen kezelhető. az átlátszó borító lap, a cserélhető pumpa, valamint az opcionálisan 
rendelhető csepptálca még teljesebbé teszi a napi higiéniát. az adagolt mennyiség szabadon állítható. 
a csomagban egy üres flakon is található. méret: 31 cm x 10 cm x 9 cm.  (teljes mélység adagolókarral  
22 cm)
400 520 m+W univerzális fertőtlenítőszer adagoló 1 db 16.995 
400 521 Csepptálca*  1 db 3.845
400 522 tartalék pumpa 1 db  1.425
*400 520 cikkszám a képen  látható csepptálcát nem tartalmazza, az opcionálisan rendelhető

16.995 Ftcsak

Sterilizáló ragasztószalag
 indikátorszalag gőzsterilizáláshoz, 
098 712 19 mm széles, 50 m hosszú 1 tekercs 2.595

Plasteril A
sterilizációs fólia hőlégsterilizáláshoz. poliamid, 180°C-ig sterilizálható. Hossza 100 m.
 színtelen: 
059 709 50 mm széles, 0,03 mm vastag 1 tekercs 8.675
059 710 75 mm széles, 0,03 mm vastag 1 tekercs 10.395
059 711 100 mm széles, 0,03 mm vastag 1 tekercs 12.475
 zöld: 
059 706 50 mm széles, 0,05 mm vastag 1 tekercs 9.795
059 707 75 mm széles, 0,05 mm vastag 1 tekercs 10.925
059 708 100 mm széles, 0,05 mm vastag 1 tekercs 13.995

HőLÉGSTERILIzÁTORHOz

         kombifólia
sterilizációs tekercs, papír/fólia kombináció, indikátorcsíkkal, autoklávhoz és kemiklávhoz.
000 752 50 mm x 100 m 1 tekercs 3.115
000 753 75 mm x 100 m 1 tekercs 4.555
000 754 100 mm x 100 m 1 tekercs 5.715
 
000 722 50 mm x 200 m  1 tekercs 5.195
000 723 75 mm x 200 m  1 tekercs 7.635
000 724 100 mm x 200 m  1 tekercs 9.825
 
normál méretű tálcák és kazetták fóliázására, 5 cm-es oldalsó redővel.
000 725 200 mm x 100 m  1 csomag 18.995

3.115 Ft-tólmár

7
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Műszerápoló szerek

Műszerápoló szerek

         Univerzális spray
turbinákhoz, kézi- és könyökdarabokhoz.
037 712 500 ml 1 flakon 4.995
 6 flakontól flakononként 4.345
 12 flakontól flakononként 3.745
 univerzális fém adapter Intramatic-csatlakozáshoz 
 (kézi- és könyökdarabokhoz), 
100 704 134°C-ig autoklávozható 1 db 2.275
100 705 kiegészítő műanyag adapter könyökfejekhez 1 db 995
 fém adapter W+H turbinákhoz,
100 706 134°C-ig autoklávozható 1 db 2.275
 fém adapter kaVo turbinákhoz 
100 707 (multiflex csatlakozás), 134°C-ig autoklávozható 1 db 2.275

100 704 100 705

100 706 100 707

3.745 Ft-tólmár

         bowie & dick test
egyszerhasználatos teszt B-autoklávokhoz a gőzbehatolás ellenőrzésére a sterilizási folyamat során. (en 
IsO 11140-4.) az előírásszerű dokumentáció érdekében a teszt írófelülettel rendelkezik.
200 700 m+W Bowie&dick teszt 1 csomag 2.175

2.175 Ftcsak

         sterilizációs indikátor
az indikátor csík megmutatja, hogy a sterilizálási ciklus az autoklávban rendben lezajlott-e. (en IsO 
11140-1)
200 702 200 indikátorcsík 1 csomag 7.995

7.995 Ftcsak

PeelVue+ sterilizációs tasakok (Kerr)

öntapadós, könnyen nyitható sterilizációs zacskók külső és belső indikátorral. egy tömítés megakadá-
lyozza, hogy a műszerek érintkezzenek az indikátorral. 200 db/csomag.
094 700 70 x 230 mm, nr. 31611 1 csomag 7.995
094 701 90 x 230 mm, nr. 31612 1 csomag 7.995
094 702 55 x 100 mm, nr. 31613 1 csomag 6.545
094 703 135 x 165 mm, nr. 31614 1 csomag 11.325
094 704 215 x 380 mm, nr. 31615 1 csomag 28.895
094 705 83 x 305 mm, nr. 31616 1 csomag 10.395
094 706 110 x 305 mm, nr. 31617 1 csomag 12.825
094 707 205 x 305 mm, nr. 31618 1 csomag 20.275
094 708 135 x 305 mm, nr. 31619 1 csomag 15.285
094 710 335 x 510 mm, nr. 31647 1 csomag 56.675
094 711 90 x 135 mm, nr. 31610 1 csomag 9.875

Nitril kesztyű "Xtreme" (UNIGLOVES)

pamuttal bélelt, extra hosszú és erős kesztyű. megvédi a kezet a vegyszerektől a műszerek és berende-
zési tárgyak fertőtlenítése során. párosával csomagolva. 12 pár/csomag.
400 700 m 1 csomag 6.495
400 701 l 1 csomag 6.495
400 702 Xl 1 csomag 6.495
400 703 XXl 1 csomag 6.495

7



255

Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

ha többet akar Műszerápoló szerek

Pana Spray Plus (NSK)

alkoholos olajspray, nsk turbinákhoz. e-típusú fúvókával az összes kézi- és könyökdarabhoz, melyek 
IsO e csatlakozóval rendelkeznek.
498 700 500 ml 1 flakon 9.795
 3 flakontól flakononként 9.245
498 701 e-típusú sprayfúvóka, kézidarabokhoz 1 db 2.725

KaVo Spray / QUATTROcare plus Spray (KaVo)

KaVo Spray:  
turbinákhoz illetve intra-instrumentekhez.
082 715 500 ml 1 flakon 11.345
082 716 műanyag szórófej turbina könyökdarabhoz 1 db 2.495
082 717 műanyag szórófej kézidarabokhoz 1 db 2.495
 
 
KaVo QUATTROcare plus Spray:  
ápoló és tisztító spray kaVo QuattrOcare készülékekhez. 
Kizárólag géppel együtt használható!
082 736 flakon, 500 ml 1 flakon 12.495

Service Oil F1 MD 400 (W&H)

Valamennyi W&H kézi- és könyökdarabhoz, valamint turbinához. 
098 760 400 ml 1 flakon 9.175
 3 flakontól flakononként 8.995
098 761 szórófej adapterrel W&H kézi- és könyökdarabokhoz 1 db 2.995
098 762 szórófej adapterrel 600/700/800 szériás turbinákhoz 1 db 2.995

T1 Spray (Sirona)

sirona kézi- és könyökdarabok, illetve turbinák ápolásához.
098 780 250 ml 1 flakon 9.995
 6 flakontól flakononként 9.495

már

        t-olajspray
 
sirona kézi- és könyökdarabok, valamint turbinák ápolására.
100 703 250 ml 1 flakon 6.495
 6 flakontól flakononként 5.695

5.695 Ft-tólmár

7


