INFECTIEBESTRIJDING

AFTER

SporeClear™ Desinfectiemiddelen
voor oppervlaktedesinfectie
WHITE

Welkom bij de SporeClear desinfectiemiddelen, Hu-Friedy’s
oplossing voor de desinfectie van oppervlakken in de
tandartspraktijk. Met deze 1-staps formule reinigt en
desinfecteert u kritieke werkplekken binnen 1 minuut
na contact. SporeClear biedt een snelle, eenvoudige en
effectieve manier om een veilige werkomgeving te c reëren,
waardoor het tandheelkundig personeel en patiënten tegen
schadelijke pathogenen worden beschermd. Onze nieuwe
desinfectiemiddelen bevatten geen ruwe chemische
stoffen, waardoor deze voor alle wasbare oppervlakken
geschikt en milieuvriendelijk zijn. Wij als Hu-Friedy
bieden innovatieve oplossingen waardoor tand
heelkundigen een topprestatie kunnen leveren.

Snelle oplossingen voor effectieve desinfectie in
minder dan 1 minuut
Sporocide • Tuberculocide • Bactericide • Virucide • Fungicide
• Unieke gepatenteerde formule doodt
sporen, virussen, bacteriën en fungi
(inclusief C. Difficile, hepatitis B/C, H1N1,
MRSA, TB en NDM-1) binnen 1 minuut
• Formule is niet op alcohol gebaseerd en
bevat geen aldehyden, chloor, fenolen,
peroxide en nonylfenolethoxylaten (NPE's)
• Kan door de niet-schurende, niet-corrosieve
en niet-volatiele eigenschappen veilig op
alle oppervlakken worden gebruikt
• Beschikbaar in diverse vormen om aan alle
desinfectiebehoeften te voldoen inclusief
doekjes, vloeibare spray en concentraat

DOEKJES • VLOEIBARE SPRAY •
GECONCENTREERDE FORMULE

How the best perform

DE WETENSCHAP ACHTER SPORECLEAR-PRODUCTEN

Unieke supramoleculaire formule
vormt een supermicel op het
oppervlak vol met pathogenen,
waardoor de schadelijke
microbiële werking wordt
verstoord.

Contact

Verstoorde celmembraan
versnelt het doordringen van
denaturerende moleculen in
het cytoplasma.

Verstoring

Verstoring van de cellulaire
biochemische activiteiten die
een fysische instorting van de
celstructuur veroorzaken.

Het pathogeen wordt niet alleen
gedeactiveerd, maar haar
basisstructuren worden fysiek
vernietigd.

Instorting

RESULTATEN

Geavanceerde desinfectie doodt
pathogenen door fysische,
chemische en biochemische acties

Anatomie van een levende
pathogeencel
A Structurele eiwitten
B Cytoplasmamembraan

• Voldoet aan alle EU-eisen c.q. normen inclusief
EN1276; EN1650; EN14348; EN13704; EN14476;
EN13727; EN1656; EN13624; EN1657; EN14204

C Dubbele lipidelaag
D Cytoplasma
E Nucleus

* Gegevens opgeslagen bij Hu-Friedy.

SporeClear Tot de desinfectiemiddelen voor medische hulpmiddelen behoren:

MSCD354160
Desinfectiedoekjes
voor medische
hulpmiddelen
Houder met 160 doekjes

MSCD356750

MSCW35C01

Vloeibare spray

Geconcentreerde
formule

750 ml fles
met spraymechanisme

MSCD354161
Navulverpakking
met 160 doekjes
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1 l fles
(met 1 l concentraat maakt u
12,5 l oplossing)

