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SUOJAA
YRITYKSEN
henkilökunta
ja asiakkaat,
sekä muut
sidosryhmät.

Meiltä löydät heti varastosta kattavan valikoiman hygieniatuotteita.
Tuotteista on kova kysynät, joten toimi heti ja varmista,
että saat omasi.

Huolehditaan hyvinvoinnista ja pysytään terveinä.
Käsihygienia:
Käsihuuhde 500 ml
LV

Käsihuuhde 100 ml
LV

Käsihuuhde 5 l
LV

Pieni koko! Päivittäiseen käyttöön
tehokas ja ihoystävällinen käsihuuhde.
Helposti levittyvä ja nopeasti kuivuva.
Tutkitusti tehokas koostumus eliminoi
mikrobit käsistä. Sisältää kosteutta
sitovaa glyseroli, joka hellii ihoa ja
pitää kädet hyvässä kunnossa. Täysin
hajusteeton ja väriaineeton.

Pitkävaikutteinen tehokas
desinfiointiaine käsien ja ihon
puhdistukseen. AloeVera yhdistettynä
tehoaineisiin antavat pitkäkestoisen ja
ihoystävällisen suojan bakteereja
vastaan. Sisältää 72% etanolia.

Tehokas ja ihoystävällinen käsihuuhde päivittäiseen käyttöön. Helposti levittyvä ja nopeasti kuivuva.
Käsihuuhteen tutkitusti tehokas
koostumus eliminoi mikrobit käsistä.
Tuote on täysin hajusteeton ja
väriaineeton sekä Allergia-, Iho- ja
Astmaliiton hyväksymä.

•
•
•
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•
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•

Pullo annoskorkilla 100 ml
Tilauserä:1 pll
Tuotenro: 1020171

•

Täyttöpullo 500 ml
Tilauserät: 1 pll tai
10 pll/ltk
Tuotenro: 1006394

Täyttökanisteri 5 l
Tilauserä: 1 kanisteri
Tuotenro: 1020197

Desinfiointi:
Desinfiointipyyhe
Ultra

Desifiointipyyhe
Sani-Cloth Universal

Desinfiointipyyhe käsille ja pinnoille.
Soveltuu kohteille, joissa on erittäin
suuret hygieniavaatimukset. Tuhoaa
nopeasti mikrobeja sekä antaa
pitkäaikaisen suojan.
•
•

Tilauserät:48 kpl/pkt tai
18 pkt/ltk
Tuotenro: 1012375

Alkoholiton desinfiointipyyhe
pinnoille ja 15/5000 lääketieteellisille laitteille. Pyyhkeen koko 200
mm x 200 mm.
•

Tilauserä: 40 pyyhettä/pkt
tai 24 pkt/ltk
• Tuotenro: 1054084

Puhdistusliina
am

Desifiointispray EC1

Kosteutettu puhdistusliina muovipinnoille, poistaa lian ja pölyn. Pakattu
yksittäisiin foliopakkauksiin. Sopii
näppäimistön, kännykän, kaukosäätimen,
laskimen, faksin ja tulostimen ulkopintojen puhdistukseen, ei näytöille. 50 kpl/
pkt.

Käsidesispray etanolia kestävien pintojen
puhdistukseen. Auttaa käsien, laitteiden
ja pintojen puhdistuksessa, kun vettä ja
saippuaa ei voida käyttää. Alkoholipitoisuus 80% Sisältää E-vitamiinia
Riittoisuus 250-300 suihkausta.

•
•

Tilauserä:1 pkt
Tuotenro: 1009423

•
•
•

Pullo 150 ml
Tilauserät: 1 kpl tai
24 kpl/ltk
Tuotenro: 1020295

Käsidesinfektiopyyhe
Yksittäin pakattu desinfektiopyyhe käsille. Etanolipitoisuus 70
% (A12) + glyseriini 1 %, annostus
2,1 g/pyyhe. Pyyhkeen koko 190
mm x 140 mm.
•
•

Tilauserä: 1000 kpl/ ltk
Tuotenro: 1020210

Desifiointispray
AT

Desinfiointispray on tarkoitettu käytettäväksi kovien pintojen desinfiointiin.
Soveltuu näppäimistölle, hiirille, pöytäpinnoille ja työvälineille. Ei näyttöruutujen desinfiointiin. Suihkuta ainetta
desinfioitavalle pinnalle ja anna
vaikuttaa vähintään 30 sekuntia.
• Pullo 400 ml
• Tilauserä:1 kpl
• Tuotenro: 1020211

Suojele itseäsi ja muita töissä ja kotona.
Kasvosuojaimet:
Kasvosuojus
kuminauhoilla
Suodatintehokkuus BFE > 95%
kuuluu standardin EN 14683
mukaan luokkaan Type I. Suojus on
tarkoitettu käytettäväksi potilailla
infektioiden leviämisen
vähentämiseksi.

•
•

Tilauserä: 50 kpl/ltk
Tuotenro: 1020198

Kasvosuojus
kuminauhoilla
Suojus sopii siviili- ja kansalaiskäyttöön, mutta ei sairaalakäyttöön.
Polypropeenista valmistettu 3kerros suu- ja nenäsuoja. Uloin
kerros estää roiskeet, keskimmäinen kerros estää bakteerit ja muut
partikkelit ja sisimmäinen kerros
sitoo hengityksestä vapautuvan
veden. Valmistettu Kiinassa
•
•

Tilauserä: 50 kpl/ltk
Tuotenro: 1020294

Hengityssuojain
KN95
Korkealaatuinen hengityssuojain,
jolla on suojausluokka FFP2 ja on
CE-merkitty. Hengityssuojain
antaa tehokkaan suojan 4-kerroksisella suodatusjärjestelmällä.
Suunniteltu pidettäväksi lähellä
kasvoja ja antaa siten parhaimman
mahdollisen suojan tartunnoilta.
GB2626-2006 -standardin
mukainen
•
•

Tilauserä: 50 kpl/ltk
Tuotenro: 1020256

Suojakäsineet:
Nitriilikäsine Nitrylex Classic
Nitrylex Classic on on kertakäyttöinen nitriilikäsine, Soveltuu käytettäväksi
elintarviketeollisuudessa sekä terveydenhuollossa (EN-455 mukainen).
Nitriilikäsineen väri on sininen. Suositeltavia käyttökohteita ovat esimerkiksi
laboratoriot, lääketeollisuus, terveydenhuolto, siivousala sekä muu henkilökohtainen
suojaus.
•
•

Tilauserä: 100 kpl/ltk
Tuotenro: 530846 S-koko, 530847 M-koko, 530848 L-koko

Nitriilikäsine Semperguard
Semperguard Xtension Nitrile on on kertakäyttöinen nitriilikäsine, jossa on
normaalia pidempi varsi, pituus 300 mm. Soveltuu käytettäväksi
elintarviketeollisuudessa sekä terveydenhuollossa (EN-455 mukainen).
Nitriilikäsineen väri on sininen ja paksuus 0,10mm (single wall). Suositeltavia
käyttökohteita ovat esimerkiksi laboratoriot, lääketeollisuus, terveydenhuolto,
siivousala sekä muu henkilökohtainen suojaus
•
•

Tilauserä: 90 kpl/ltk
Tuotenro: 530849

