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Po prostu poczucie pewności. 
System higieny Dürr Dental.
4 kolory, 4 obszary – po prostu logiczne, po prostu pewne
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Trainieren für die 

Zukunft!

Teamschulungen in der Praxis 2012

Bis zu 10 % 

Preisnachlass 

für CLUB Mitglieder – 

mehr unter 

www.duerr.de/club

Najlepiej, gdy można zdać się na system
Już w 1965 roku firma Dürr Dental opracowała Orotol® – pierwszy środek  
do dezynfekcji instalacji ssących. Był to pierwszy krok na drodze do stałego  
rozwoju naszych kompetencji w dziedzinie higieny. Obecnie stomatolodzy  
z całego świata pokładają zaufanie w systemie higieny Dürr, który kompleksowo 
chroni ich gabinety. 

System higieny DürrDoradztwo

 ▪Dokształcanie, szkolenia zespołowe oraz indywidualne

 ▪Fachowa wiedza przekazana przez wykwalifikowane  

konsultantki

 ▪Porady i pomoc dostosowana do indywidualnych potrzeb  

w gabinetach

 ▪Wsparcie w tworzeniu systemu zarządzania jakością

Serwis

 ▪Profesjonalne i zorientowane na rozwiązania doradztwo

 ▪Aktualne informacje w Internecie

Jakość

 ▪Wysokie standardy produkcji – Made in Germany

 ▪Pewność dzięki zdefiniowanym i kontrolowanym procesom 

produkcyjnym

 ▪Dziesięciolecia doświadczeń w produkcji środków do  

dezynfekcji i czyszczenia



Najlepiej, gdy można zdać się na system

4 kolory – 4 obszary

  Niebieski do instrumentów Strona 06

  Zielony do powierzchni Strona 12

  Różowy do skóry i rąk Strona 16

   Żółty do obszarów 
specjalnych Strona 18

Poza produktami z systemu higieny Dürr oferujemy Państwu kompleksowy pakiet usług, który 
wspiera personel Państwa gabinetu w codziennej pracy. Nasz zespół doradców mają Państwo 
do dyspozycji bezpośrednio na miejscu. Nasz serwis pomoże Państwu uzyskać odpowiedzi  
na pytania dotyczące naszych produktów. Najwyższej jakości osiąganej dzięki dziesiątkom lat 
doświadczeń stale towarzyszą innowacje tworzone z myślą o potrzebach gabinetów.

Higiena i technika

 ▪ Ponad 75 lat doświadczenia w technice medycznej

 ▪Nie do pobicia: rozwiązania techniczne w połączeniu  

z roztworami czyszczącymi i dezynfekującymi firmy Dürr Dental

 ▪Delikatne i skuteczne produkty są niezwykle proste w użyciu 

i szybko się je stosuje

Z myślą o użytkowniku

 ▪Łatwość użycia systemu higieny Dürr dzięki kodowaniu kolorami

 ▪Charakterystyczne i optymalne w przechowywaniu butelki 2,5 l

 ▪Łatwość użycia produktów dzięki ergonomicznemu kształtowi butelki

 ▪Aplikatory do optymalnego dozowania

Firma, usługi | 03
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Najlepiej, jeśli system jest 
kompleksowy
W przypadku ochrony przed zakażeniami, dezynfekcji 
oraz czyszczenia niczego nie należy pozostawiać  
przypadkowi. Z tego powodu udowodniliśmy w licznych 
testach, że wszystkie preparaty spełniają wymagania, 
które są decydujące na co dzień w gabinecie.

HD 410
Dezynfekcja rąk

HD 435
Emulsja do mycia

FD 366 sensitive
Dezynfekcja wrażliwych powierzchni

FD 360
Czyszczenie i pielęgnacja sztucznej skóry

FD 366 sensitive wipes

FD 322
Szybka dezynfekcja

FD 333 wipes 
Chusteczki do dezynfekcji

Pewność
 ▪Szerokie spektrum działania: bakteriobójcze, 

grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze

 ▪ Sprawdzone, godne zaufania działanie

 ▪ Wszystkie środki znajdują się na liście  

VAH i są zgodne z normami EN

 ▪ Wysoka skuteczność dezynfekcji i czyszczenia

Polecamy do Państwa gabinetu:



Bohrer-Desinfektion
Bur disinfection
 Désinfection des fraises
Disinfezione di frese

ID 220

2,5 l

Gebrauchsfertig
Ready-to-use
Prêt à l‘emploi
Pronto all‘uso

220_Bohrerdesinfektion_2,5L_150x70mm.indd   1 01.09.11   14:4
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ID 220
Dezynfekcja wierteł

ID 212 lub ID 213 
Dezynfekcja 
instrumentów

MD 555 cleaner
Specjalny środek czyszczący  
do instalacji ssących

Orotol® plus
Dezynfekcja instalacji ssących

MD 550 
Środek do czyszczenia 
spluwaczek

Nieszkodliwość
 ▪ Unikalna kombinacja substancji czynnych

 ▪ Szczególna pielęgnacja i ochrona dłoni

 ▪ Najwyższa kompatybilność materiałowa, zale-

cane przez czołowych producentów unitów

 ▪ Testowane klinicznie

 ▪ Ulega biodegradacji

Wygoda
 ▪ Proste i wydajne w użyciu

 ▪ Poręczne, jednolite opakowania

 ▪ Czyszczenie według planu

 ▪ Dozowanie za pomocą nakrętek

 ▪ Wysokowydajne

Szybko
 ▪ Krótki czas działania

 ▪ Szybkie wysychanie bez pozostałości

 ▪ Praktyczna aplikacja

 ▪ Łatwe dozowanie 
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Od ponad 75 lat firma Dürr Dental pracuje nad wprowadzaniem nowych technologii do medycyny  

– Made in Germany. Dzięki temu oraz mając za cel systematyczne udoskonalanie naszej oferty  

w zakresie techniki związanej z higieną, możemy dzisiaj zaproponować liczne innowacyjne systemowe 

 

Pakowanie z Hygopac 
Plus i Hygofol

Kontrola/sprawdzenie 
działania i pielęgnacja 
instrumentów

Maszynowe oczyszczanie 
w urządzeniu do  
czyszczenia i dezynfekcji

Użytkowanie Ręczne czyszczenie  
i dezynfekcja

Techniczne rozwiązania Dürr Dental – 
najwyższa wydajność w cyklu higienicznym 



rozwiązania techniczne, za pomocą których codzienne działania higieniczne i przygotowawcze  
w gabinecie stomatologicznym są w najwyższym stopniu wydajne i można je przeprowadzać  
z najlepszymi wynikami.

Dokumentacja PrzechowywanieSterylizacja parowa  
w Hygoclave 90

System higieny Dürr | 07
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  ID 212 do dezynfekcji instrumentów

Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji 

instrumentów, o najwyższej kompatybilności 

materiałowej

 ID 212 forte Dezynfekcja instrumentów

Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji 

instrumentów, o krótkim czasie działania 

w kąpieli ultradźwiękowej

 ID 220 Dezynfekcja wierteł

W pełni wirusobójczy, gotowy do użytku 

roztwór do czyszczenia i dezynfekcji  

instrumentów obrotowych

  ID 215 Enzymatyczny środek  
czyszczący do instrumentów

Koncentrat do ręcznego, enzymatycznego 

czyszczenia instrumentów przed dezynfekcją

 ID 213 do dezynfekcji instrumentów

W pełni wirusobójczy koncentrat do  

czyszczenia i dezynfekcji instrumentarium 

ogólnego, chirurgicznego i obrotowego

 ▪Bakteriobójczy, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy,  
drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy, działanie  
na wirusy bezosłonkowe (adenowirusy, norowirusy)
 ▪Przeznaczony do instrumentarium ogólnego, chirurgicznego i obrotowego
 ▪Skuteczna ochrona przed korozją i długa trwałość wynosząca 7 dni
 ▪Niezwykle szybka dezynfekcja i czyszczenie w kąpieli ultradźwiękowej

Substancje czynne: alkiloaminy, czwartorzędowe związki amoniowe
Opakowanie 2,5 l     Zastosowanie z: Hygosonic, Hygobox

 ▪Bakteriobójczy, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy
 ▪Ochrona personelu dzięki działaniu na drobnoustroje
 ▪Wyjątkowe działanie czyszczące – rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia
 ▪Znakomita kompatybilność materiałowa

Substancje czynne: czwartorzędowe związki amoniowe, guanidyny
Opakowanie: 2,5 l     Zastosowanie z: Hygosonic, Hygobox, dezynfekator

 ▪Bakteriobójcze, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy,  
grzybobójcze, wirusobójcze (sprawdzone wg DVV/RKI i EN 14476)
 ▪Wysoka efektywność czyszczenia, szczególnie w drobnych szczelinach  
wierteł i frezów
 ▪Skuteczna ochrona przed korozją i długa trwałość wynosząca 7 dni
 ▪Bardzo krótki czas działania

Substancje czynne: Alkohole w środowisku zasadowym
Opakowanie: 2,5 l     Zastosowanie z: Hygosonic, dezynfekator

Trwałość 
7 dni

Trwałość 
7 dni

W pełni wiru-
sobójczy

W pełni wiru-
sobójczy

 ▪Bakteriobójczy, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy, grzybobójczy, 
w ograniczonym stopniu wirusobójczy, działanie na wirusy bezosłonkowe  
(adenowirusy, norowirusy)
 ▪Przeznaczony do instrumentarium ogólnego, chirurgicznego i obrotowego
 ▪Niezwykle krótki czas działania w kąpieli
 ▪Znakomita kompatybilność materiałowa w przypadku instrumentów z elementami 
gumowymi i silikonowymi

Substancje czynne: Czwartorzędowe związki amoniowe
Opakowanie: 2,5 l     Zastosowanie z: Hygosonic, Hygobox

 ▪Bakteriobójcze, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy, grzybobój-
cze, wirusobójcze (sprawdzone wg EN 14476)
 ▪Wyjątkowe działanie czyszczące – rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudze-
nia
 ▪Niezwykle wydajny dzięki długiej trwałości – 14 dni
 ▪Znakomita kompatybilność materiałowa dzięki inhibitorom korozji

Substancje czynne: Alkiloaminy, czwartorzędowe związki amoniowe
Opakowanie: 2,5 l     Zastosowanie z: Hygosonic, Hygobox

Instrumenty

Dezynfekcja i czyszczenie
Instrumenty i wiertła



 Hygosonic

Podgrzewana myjka ultradźwiękowa do 

gruntownego czyszczenia instrumentów, 

narzędzi, protez itp. Ponadto instrumenta-

rium można bezpiecznie zdezynfekować 

przy użyciu produktów ID/MD

 Hygopac

Zgrzewarka przelotowa do zgrzewania 

przeźroczystych opakowań na wystery-

lizowane narzędzia

 Hygopac Plus

Nadająca się do walidacji zgrzewarka 

przelotowa do zgodnego z normami 

zamykania opakowań sterylnych takich 

jak Hygofol

 Hygofol

Opakowanie przedmiotów wysterylizo-

wanych Hygofol dzięki swej wielowar-

stwowej folii z laminatu i odpornemu  

na rozdarcia papierowi sterylizacyjnemu 

zapewnia najwyższe bezpieczeństwo

 Hygobox

Wytrzymały, odporny na uszkodzenia 

pojemnik do transportu i dezynfekcji  

o pojemności 3 litrów

 ▪Optymalny docisk dla trwałego zgrzewania
 ▪Zasada działania przypominająca taśmę produkcyjną do szybkiej  
i efektywnej pracy
 ▪Bezstopniowa regulacja temperatury zapewniająca optymalny zgrzew

Wymiary (WxSxG): 16,0  x  43,5  x  13,5 cm
Zastosowanie z: Torebka Hygofol, rolka Hygofol

 ▪Wysoka odporność na przebicie i znakomita odporność mechaniczna
 ▪Wysoka odporność spoiny na rozciąganie
 ▪Hygofol jako praktyczne, prefabrykowane worki w 3 rozmiarach
 ▪Hygofol do indywidualnego konfekcjonowania w postaci rolek w 5 rozmiarach

Wymiary:
Torebka Hygofol (SxD): 7,5 cm, 10 cm lub 15 cm x po 30 cm
Rolka Hygofol (SxD): 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm lub 25 cm x po 100 m

 ▪Inteligentny sposób walidacji zgodny z DIN EN ISO 11607
 ▪Zapis danych na karcie SD lub przez sieć
 ▪Duża szybkość zgrzewania

Wymiary (WxSxG): 17,0 x 37,0 x 14,0 cm
Zastosowanie z: Torebka Hygofol, rolka Hygofol, stolik na instrumenty,  
Hygofol Station

Urządzenia i wyposażenie

 ▪Efektywna i oszczędna dezynfekcja oraz czyszczenie
 ▪Równomierne czyszczenie dzięki optymalizacji pola dźwiękowego
 ▪Zwiększenie wydajności dzięki funkcji Boost
 ▪Funkcja Degas do odpowietrzania roztworów

Wymiary (WxSxG): 21,4  x  30  x  17,9 cm
Pojemność wanny: 2,75 litr
Wyposażenie: Pokrywa, zestaw szklanych pojemników, wkład sitowy/koszyk
Zastosowanie z: ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 215, ID 220, MD 530, MD 535

 ▪Ergonomiczne uchwyty pozwalające na bezpieczne przenoszenie
 ▪Stabilna pozycja ociekania zintegrowanego wkładu sitowego
 ▪Specjalnie uformowane szczeliny zapobiegające zaczepianiu się instrumentów

Wymiary (WxSxG): 13 x 32,5 x 21 cm
Warianty kolorystyczne: Dostępne są antracytowe pokrywy z niebieskim lub  
żółtym wkładem sitowym
oraz pokrywy w 5 różnych kolorach z białym wkładem sitowym
Zastosowanie z: ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 215, MD 520, MD 535

Instrumenty | 09
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Do 
10 kg 
wsadu

Urządzenia i wyposażenie

 Hygoclave 90

Sterylizator parowy klasy B według EN 13060 z innowacyjną technologią 

DuraSteam. Głównymi zaletami Hygoclave 90 są niezawodność i szcze-

gólnie krótkie czasy cykli przy jednoczesnej wysokiej energooszczędności. 

Udało się to osiągnąć dzięki idealnemu połączeniu i współpracy konden 

 

 

satora pary, trzycylindrowej pompie próżni, próżniowym rurom ciepła,  

spawanym gniazdom zaworów i wysokiej mocy grzewczej 2400 W.  

Należy do tego dodać wyjątkowy komfort obsługi i konserwacji, jak też 

pełną konstrukcję ze stali szlachetnej do optymalnego utrzymania wartości 

instrumentów – dzięki temu stanowi on wyznacznik nowej ery wydajności.

 ▪Jeden z najszybszych cykli sterylizacji (program uniwersalny  
134°C /5,5 min od 12 min)
 ▪Niskie zużycie wody i energii
 ▪Rozbudowane możliwości załadunku (do 10 kg w przypadku  
użycia pojemników sterylnych)
 ▪Wysoka skuteczność sterylizacji dzięki szybko wytwarzanej  
i głębokiej próźni (duża szybkość kondensacji)
 ▪Akceptacja wraz ze wszystkimi istotnymi parametrami bezpośrednio  
w urządzeniu za pomocą podpisu
 ▪Możliwość bezpośredniego zapisu protokołów jako PDF bez  
połączenia z komputerem
 ▪Połączenie z Tyscor Pulse i programami innych firm
 ▪Łatwa i szybka konserwacja
 ▪Na stelażu można umieścić do 6 tacek lub – po obróceniu o 90° –  
2 kaset typu norm-tray i 1 pojemnika sterylnego (wysokość 65 mm)

Wymiary (WxSxG): 47,5 x 54 x 52 cm

 ▪Według EN 867-5 i ISO 11140-1
 ▪PCD (Process Challenge Device-przyrząd PCD) i 250 wskaźników
 ▪Do użytku jako system kontroli wsadu i testu Bowiego-Dicka
 ▪Zestaw startowy z 50 wskaźnikami zawarty w pierwszej dostawie autoklawu

 Hygotest

Fantom Helix z 250 paskami  

testowymi do regularnego,  

szybkiego i prostego wykonywania 

testu Helix.

 Hygoprint Plus

Automatyczna drukarka etykiet do  

opakowań wysterylizowanych narzędzi 

umożliwia bezpośrednie drukowanie  

etykiet odpowiednich do programu.

 ▪Duża dowolność miejsca montażu dzięki połączeniu Ethernet
 ▪Wielkość etykiet zgodnie z wytycznymi – możliwość naniesienia  
poza spoiną zgrzewaną
 ▪Kod paskowy do skanowania w przypadku cyfrowego zarządzania danymi
 ▪Dane na etykietach: urządzenie (REF i SN), program, data wsadu,  
użytkownik (dopuszczono przez), data przydatności

Wymiary (WxSxG): 17,5 x 12,5 x 24 cm
Zastosowanie z: Hygoprint Plus etykiety i rolki z tonerem

*Sprawdzone ze sterylnym pojemnikiem z aluminium i dwoma ciągłymi filtrami (po jednym w pokrywie i wannie dolnej). Masa obejmuje sterylny pojemnik i należące do neigo elementy.



 ▪Krótka faza podgrzewania dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów
 ▪Krótkie czasy cykli od 20 min. wraz z suszeniem
 ▪Zintegrowana kontrola jakości wody bieżącej
 ▪Bezpośrednio podgrzewane tacki zapewniają optymalne suszenie

 ▪Urządzenie do wymiany jonowej
 ▪Wygoda dzięki 3 wkładom do wymiany jonowej
 ▪Prosta konserwacja dzięki zaworowi odpowietrzającemu
 ▪Łatwy montaż dzięki szybkozłączce
 ▪małe zapotrzebowanie na miejsce
 ▪Korzystna cena zakupu

Zastosowanie z: Zestaw wkładów do Hygodem 90

 ▪Szybka i łatwa dokumentacja procesu sterylizacji
 ▪Precyzyjne oznakowanie wszystkim potrzebnymi danymi
 ▪Niezwykle lekki i poręczny

Zastosowanie z: jedno- lub dwustronnie przylepne etykiety, blok do  
dokumentacji zawierający 100 kartek, zapasowa kolorowa rolka

 Hygoprint

System do oznaczania opakowań 

wysterylizowanych narzędzi.

 Hygodem 90

Hygodem 90 oznacza wysoką jakość,  

zamkniętą w kompaktowym urządzeniu. 

Urządzenie do wymiany jonowej przygotowuje 

wodę z instalacji w trzech wkładach i w  

przypadku małej ilości miejsca może zostać  

podłączone bezpośrednio do Hygoclave 90.

 Hygopure 90

Gdy Hygoclave 90 jest maksymalnie 

wykorzystywany w ciężkiej, codziennej 

pracy, wymaga solidnego i niezawodnego 

partnera: Hygopure 90 posiada dużą 

pojemność i umożliwia jednorazowy 

pobór większych ilości (kilku litrów)  

zdemineralizowanej wody.

 ▪Urządzenie do odwróconej osmozy wraz z kurkiem spustowym i zasobnikiem
 ▪Kilka poziomów filtracji + membrana o wysokiej wydajności z zaworem  
serwisowym do kontroli poziomu skuteczności
 ▪Łatwa instalacja dzięki szybkozłączce
 ▪Duża pojemność
 ▪Możliwość poboru kilku litrów wody zdemineralizowanej na raz
 ▪Moduł eco umożliwia oszczędność wody do 70 %

Zastosowanie z: Zestaw wkładów do Hygopure 90, membrana DF50 do  
Hygopure 90, zawór spustowy ze stali nierdzewnej do Hygopure 90, urządzenie 
do pomiaru przewodnictwa HMEC1, zawór zamykający dopływ wody LD1

Instrumenty | 11

 Hygoclave 30 i Hygopure 30

Hygoclave 30 – Prosta obsługa, po prostu 

szybko, po prostu pewnie

Hygopure 30 – Trzystopniowy system 

odwróconej osmozy z filtrem wstępnym  

z węglem aktywnym, membraną osmotyczną  

oraz filtrem dejonizującym zapewnia opty-

malnie przygotowaną wodę do procesu  

sterylizacji.
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W  
pełni  

wirusobójczy

 ▪Bakteriobójcze, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy,  
grzybobójcze, wirusobójcze (sprawdzone wg DVV/RKI i EN 14476)
 ▪Niezwykle krótki czas działania
 ▪Wysoce wydajny: do 500 litrów gotowego do użytku roztworu 0,5 %
 ▪Dobra kompatybilność materiałowa

Substancje czynne: Alkiloaminy, czwartorzędowe związki amoniowe
Opakowanie: 2,5 l
Zastosowanie z: FD 370 cleaner, FD multi wipes, FD multi wipes compact

 ▪Bakteriobójcze, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy, grzybobójcze, 
w ograniczonym stopniu wirusobójcze, działanie na wirusy bezosłonkowe  
(adenowirusy, norowirusy, poliomawirusy SV 40)
 ▪Bardzo krótki czas działania
 ▪Wysychanie bez pozostałości
 ▪Udowodniona kompatybilność materiałowa 

Substancje czynne: Alkohole
FD 322 dostępny w: 750 ml do Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Zastosowanie z: Hygowipe Plus, spryskiwacz, spryskiwacz 600 ml, FD multi wipes,  
FD multi wipes compact
FD 322 perfume free dostępny w: 2,5 l, 10 l
Zastosowanie z: spryskiwacz 600 ml, FD multi wipes, FD multi wipes compact

 ▪Efektywny środek czyszczący do wyposażenia gabinetu, urządzeń, podłóg
 ▪Nie neutralizuje działania dezynfekującego
 ▪Nie klei się ani nie barwi czyszczonych powierzchni w połączeniu ze środkami 
do dezynfekcji
 ▪Wysoce wydajny: do 250 litrów gotowego do użytku roztworu 1 % 

Składniki: Tensydy niejonowe
Opakowanie: 2,5 l
Zastosowanie z: FD 300, FD 312

 ▪Bakteriobójczy, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy,  
działanie na wirusy bezosłonkowe (adenowirusy, norowirusy)
 ▪Ekonomiczny w użyciu: do 250 litrów gotowego do użycia roztworu 1 %
 ▪Udowodniona kompatybilność materiałowa
 ▪Niezwykle przyjemny zapach

Substancje czynne: Czwartorzędowe związki amoniowe
Opakowanie: 2,5 l
Zastosowanie z: FD 370 cleaner, FD multi wipes, FD multi wipes compact

 FD 300 Dezynfekcja powierzchni

W pełni wirusobójczy i bezalkoholowy  

koncentrat do dezynfekcji powierzchni  

produktów medycznych

 FD 312 Dezynfekcja powierzchni*

Bezalkoholowy koncentrat do dezynfekcji 

powierzchni i przedmiotów

  FD 370 cleaner  
Środek do czyszczenia gabinetu

Koncentrat do czyszczenia powierzchni  

i przedmiotów

 FD 322 Szybka dezynfekcja

Szybko działający, gotowy do użytku 

roztwór do dezynfekcji i czyszczenia 

powierzchni produktów medycznych  

i wyposażenia

Szybka dezynfekcja

Powierzchnie

* Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.  
Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie.

także w wersji  

bezzapachowej

Dezynfekcja i czyszczenie
Dezynfekcja powierzchni



  FD 360 Czyszczenie i pielęgnacja  
sztucznej skóry

Płyn do głębokiego czyszczenia porów  

i pielęgnacji powierzchni ze sztucznej  

skóry

 FD 333 Szybka dezynfekcja

Szybko działający roztwór do  

szybkiej dezynfekcji powierzchni  

produktów medycznych i wyposażenia 

medycznego

 ▪Bakteriobójczy, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy,  
grzybobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy, działanie na  
wirusy bezosłonkowe (adenowirusy, norowirusy)
 ▪Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
 ▪Świeży, cytrynowy zapach
 ▪Szybkie wysychanie

Substancje czynne: Alkohole, czwartorzędowe związki amoniowe 
Opakowanie: 750 ml do Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Zastosowanie z: Hygowipe Plus, spryskiwacz, spryskiwacz 600 ml,  
FD multi wipes, FD multi wipes compact

 FD 333 forte Szybka dezynfekcja

W pełni wirusobójczy roztwór do  

szybkiej dezynfekcji powierzchni 

produktów medycznych i wyposażenia 

medycznego

 ▪Bakteriobójcze, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy,  
grzybobójcze, wirusobójcze (sprawdzone wg DVV/RKI i EN 14476)
 ▪Dobra kompatybilność materiałowa
 ▪Świeży, cytrynowy zapach
 ▪Szybkie wysychanie

Substancje czynne: Alkohole, czwartorzędowe związki amoniowe 
Opakowanie: 750 ml do Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Zastosowanie z: Hygowipe Plus, spryskiwacz, spryskiwacz 600 ml,  
FD multi wipes, FD multi wipes compact

 ▪Bakteriobójczy, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy,  
drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy, działanie na  
wirusy bezosłonkowe (norowirusy)
 ▪Szybkie działanie dezynfekujące
 ▪W przypadku unitów zabiegowych idealny w połączeniu z FD 360 do  
czyszczenia sztucznej skóry
 ▪Udowodniona kompatybilność materiałowa – zalecany przez czołowych  
producentów unitów

Substancje czynne: Alkohole, czwartorzędowe związki amoniowe
Opakowanie: 750 ml do Hygowipe Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Zastosowanie z: Hygowipe Plus, spryskiwacz, spryskiwacz 600 ml,  
FD multi wipes, FD multi wipes compact

  FD 366 sensitive  
Dezynfekcja delikatnych powierzchni

Gotowy do użytku roztwór do  

dezynfekcji i czyszczenia szczególnie  

wrażliwych powierzchni produktów  

medycznych, o zmniejszonej zawartości  

alkoholu

 ▪Delikatny środek do czyszczenia połączony ze środkiem do pielęgnacji do  
utrzymania długiej żywotności
 ▪Intensywne działanie czyszczące – usuwa wszelkiego rodzaju plamy, 
pozostałości i przebarwienia 
 ▪Udowodniona kompatybilność materiałowa – zalecany przez czołowych 
producentów unitów
 ▪W przypadku unitów zabiegowych idealny w połączeniu z FD 366 sensitive

Składniki: Specjalne tensydy, związki silikonowe i formuła pielęgnacyjna na  
bazie olejku z awokado
Opakowanie: Zestaw ze spryskiwaczem 500 ml i 10 specjalnych gąbek
Zastosowanie z: FD 366 sensitive, FD 366 sensitive wipes

Pielęgnacja

W pełni  
wirusobójczy

NOWOŚĆ!

Powierzchnie | 13
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 ▪Bakteriobójcze, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy,  
grzybobójcze, w ograniczonym stopniu wirusobójcze, działanie na 
wirusy bezosłonkowe (adenowirusy, norowirusy, poliomawirusy SV 40)
 ▪Bardzo krótki czas działania
 ▪Wysychanie bez pozostałości
 ▪Udowodniona kompatybilność materiałowa

Substancje czynne: Alkohole 

 ▪Bakteriobójcze, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy, grzybobój-
cze, wirusobójcze (sprawdzone wg EN 14476)
 ▪Niezwykle krótki czas działania
 ▪Praktyczne wyjmowanie z opakowania z klipsem
 ▪Struktura materiału ułatwiająca używanie

Substancje czynne: Alkiloaminy, czwartorzędowe związki amoniowe
Opakowanie: Opakowanie zawierające 50 chusteczek
Wielkość chusteczki: 17,5 x 25 cm

W pełni  
wirusobójczy

Nowe  

opakowanie!

Zawierające alkohol chusteczki do dezynfekcji
NOWOŚĆ!

W pełni  
wirusobójczy

 ▪Bakteriobójcze, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy,  
grzybobójcze, wirusobójcze (sprawdzone wg DVV/RKI i EN 14476)
 ▪Szybkie działanie dezynfekujące
 ▪Bardzo duże chusteczki
 ▪Świeży, cytrynowy zapach

Substancje czynne: Alkohole, czwartorzędowe związki amoniowe
Opakowanie: Opakowanie zawierające 100 chusteczek
Wielkość chusteczki: 20 x 30 cm

 ▪Bakteriobójczy, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy
 ▪Wysoce wydajne nawilżenie powierzchni do 8 m²
 ▪Chusteczki o odpornej na rozdarcia strukturze plastra miodu
 ▪Świeży zapach

Substancje czynne: Czwartorzędowe związki amoniowe 
Opakowanie: Opakowanie zawierające 15 chusteczek
Wielkość chusteczki: 22 x 42 cm

  FD 312 wet wipes  
Dezynfekcja powierzchni*

Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji  

i czyszczenia dużych powierzchni

  FD 300 top wipes  
Dezynfekcja powierzchni

W pełni wirusobójcze i bezalkoholowe  

chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia 

dużych powierzchni produktów medycznych

  FD 322 premium wipes  
Szybka dezynfekcja,  
FD 322 top wipes Szybka dezynfekcja

Zawierające alkohol, szybko działające  

chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia 

powierzchni produktów medycznych

 ▪Bakteriobójczy, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy,  
grzybobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy, działanie na  
wirusy bezosłonkowe (adenowirusy, norowirusy)
 ▪Szybkie działanie dezynfekujące
 ▪Szybkie wysychanie
 ▪Bezzapachowe

Substancje czynne: Alkohole, czwartorzędowe związki amoniowe 
Opakowanie: Opakowanie zawierające 110 chusteczek
Wielkość chusteczki: 14 x 22 cm

FD 322 premium wipes
Dostępne opakowania:  
Opakowanie zawierające 80 chusteczek
Wielkość chusteczki: 14 x 19 cm

FD 322 top wipes 
Dostępne opakowania:  
Opakowanie zawierające 50 chusteczek
Wielkość chusteczki: 17,5 x 25 cm

 FD 333 wipes Szybka dezynfekcja

Zawierające alkohol, gotowe do użytku  

chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia  

małych powierzchni produktów medycznych

  FD 333 forte wipes  
Szybka dezynfekcja

W pełni wirusobójcze, gotowe do  

użytku chusteczki do dezynfekcji  

i czyszczenia powierzchni produktów 

medycznych i wyposażenia medycznego

Sprawdzono 

według DVV/

RKI i EN 14476

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji



NOWOŚĆ!
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* Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.  
Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie.

 ▪Bakteriobójczy, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy,  
drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy, działanie  
na wirusy bezosłonkowe (norowirusy)
 ▪Szybkie działanie dezynfekujące
 ▪Bardzo duże chusteczki
 ▪Bezzapachowe 

Substancje czynne: Alkohole, czwartorzędowe związki amoniowe

FD 366 sensitive wipes
Opakowanie:  
Opakowanie zawierające  
100 chusteczek
Wielkość chusteczki: 20 x 30 cm

 FD 366 sensitive wipes Dezynfekcja 
delikatnych powierzchni, FD 366 sensitive 
top wipes Dezynfekcja delikatnych 
powierzchni

Gotowe do użytku chusteczki do  

dezynfekcji i czyszczenia delikatnych 

powierzchni produktów medycznych

 FD 350 chusteczki do dezynfekcji

Zawierające alkohol, szybko działające  

chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia  

mniejszych powierzchni produktów medycznych

 ▪Bakteriobójcze, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy, grzybobój-
cze, w ograniczonym stopniu wirusobójcze, działanie na wirusy bezosłonkowe 
(adenowirusy, norowirusy, poliomawirusy SV 40)
 ▪Szybkie działanie dezynfekujące
 ▪Wysychanie bez pozostałości
 ▪3 różne zapachy: klasyczny, kwiatowy, cytrynowy

Substancje czynne: Alkohole 
Opakowanie: Opakowanie zawierające 110 chusteczek
Wielkość chusteczki: 14 x 22 cm

FD 366 sensitive top wipes 
Opakowanie:  
Opakowanie zawierające  
50 chusteczek
Wielkość chusteczki: 17,5 x 25 cm

 ▪Chusteczki do zastosowań uniwersalnych w połączeniu ze środkami do  
dezynfekcji powierzchni
 ▪Nie pozostawiają śladów, odporne na rozdarcia
 ▪Bardzo dobre nawilżanie i brak zarysowań na powierzchni
 ▪Bardzo ekonomiczne

Dostępne opakowania: Opakowanie zawierające 180 chusteczek
Wielkość chusteczki: 20 x 30 cm
Zastosowanie z: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 333 forte,  
FD 366 sensitive, uchwyt ścienny do opakowania na FD multi wipes

Suche chusteczki

 FD multi wipes

Uniwersalne, suche chusteczki do nasączania 

środkami do dezynfekcji i czyszczenia

 FD multi wipes compact

Uniwersalne, suche chusteczki do 

nasączania środkami do dezynfekcji  

i czyszczenia

 ▪Chusteczki do zastosowań uniwersalnych w połączeniu ze środkami do  
dezynfekcji powierzchni
 ▪Nie pozostawiają śladów, odporne na rozdarcia
 ▪Bardzo dobre nawilżanie i brak zarysowań na powierzchni
 ▪Kompaktowe pudełko, ekstra duże chusteczki

Opakowanie: Opakowanie zawierające 60 chusteczek
Wielkość chusteczki: 29 x 30 cm
Zastosowanie z: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 333 forte, FD 366 sensitive
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Czas  
działania  

15 s

 ▪Nie zawiera zasad ani mydła – utrzymuje kwaśny płaszcz ochronny skóry
 ▪Intensywnie czyści dzięki wybranym składnikom aktywowanym podczas mycia 
 ▪Zawiera substancje pielęgnujące i natłuszczające skórę oraz utrzymujące jej 
nawilżenie
 ▪Idealny preparat do łączenia ze środkami do dezynfekcji rąk na bazie  
alkoholu HD 410 

Składniki: Aktywnie czyszczące tensydy, substancje antybakteryjne oraz allantoina
Opakowanie: 500 ml, 1 l, 2,5 l
Zastosowanie z: Uniwersalny dozownik preparatów S 400, L 400, L 1000, 
Touchless T 400, T 1000, dozownik z pompką, HD 410, HD 440

 ▪Bakteriobójczy, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy,  
drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy, działanie na 
wirusy bezosłonkowe (adenowirusy, norowirusy, poliomawirusy SV 40, rotawirusy)
 ▪Niezwykle szybki: higieniczna dezynfekcja rąk 15 sekund/chirurgiczna  
dezynfekcja rąk 90 sekund
 ▪Skóra przyjemna w dotyku dzięki natłuszczeniu

Substancje czynne: Alkohole
Dostępne opakowania: 500 ml, 500 ml do Hygocare Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Zastosowanie z: Uniwersalny dozownik preparatów S 400, L 400, L 1000,  
Touchless T 400, T 1000, dozownik z pompką

 HD 410* Dezynfekcja rąk

Preparat do wcierania z alkoholem  

do higienicznej i chirurgicznej  

dezynfekcji rąk

Skóra i dłonie

Dezynfekcja i czyszczenie
Dezynfekcja rąk

Czyszczenie rąk

 HD 425 Emulsja do mycia

Delikatna emulsja do mycia skóry i dłoni

 ▪Nie zawiera zasad ani mydła
 ▪Przebadana dermatologicznie – bardzo dobrze tolerowana 
 ▪Zawiera substancje pielęgnujące i natłuszczające skórę 
 ▪Idealny preparat do łączenia ze środkami do dezynfekcji rąk na bazie  
alkoholu HD 410 

Składniki: Aktywnie czyszczące tensydy i składniki pielęgnacyjne, jak allantoina
Opakowanie: 500 ml
Zastosowanie z: HD 410, HD 440

 HD 435 Emulsja do mycia

Łagodna emulsja do mycia o odczynie 

pH typowym dla skóry, zapewniająca 

utrzymanie naturalnej flory skóry



 ▪Chroni, pielęgnuje i zapobiega podrażnieniom
 ▪Zapobiega wysuszaniu skóry
 ▪Sprawdzone substancje czynne zachowują gładkość dłoni 
 ▪Nie natłuszcza – szybko wchłania się w skórę

Składniki: Olejki pielęgnacyjne, ekstrakt z hamamelisu, allantoina 
Opakowanie: 500 ml
Zastosowanie z: Uniwersalny dozownik preparatów S 400, L 400,  
Touchless T 400, dozownik z pompką, HD 410, HD 425, HD 435

 ▪Optymalna higiena rąk dzięki bezdotykowej obsłudze
 ▪Zasilanie bateryjne ze wskaźnikiem poziomu naładowania baterii i alarmem 
dźwiękowym przypominającym o konieczności ich wymiany
 ▪Wysoki standard higieny dzięki obudowie z anodyzowanego aluminium
 ▪Pompa ze stali szlachetnej dostosowana do sterylizacji w autoklawie lub  
pompa jednorazowa

Wymiary (SxWxG): T 1000/T 400: 9,2x33,0x21,0 cm
Opakowanie: T 400 do butelek 500 ml, T 1000 do butelek 1 l
Zastosowanie z: HD 410, HD 435 w butelce 500 ml lub butelce 1 l, HD 440  
w butelce 500 ml, uchwyt tacki, nogi do instalacji na stole, pompki jednorazowe

 ▪Szczególna wygoda obsługi
 ▪Dostępny z krótkim (S) lub długim (L) ramieniem
 ▪Wykonanie z trwałego aluminium i stali szlachetnej
 ▪Pompa nadająca się do sterylizacji w autoklawie lub pompa jednorazowa

Wymiary (SxWxG): S 400/L 400: 8,2 x 24,5 x 8,2 cm, długość ramienia:  
S: 16 cm, L: 21,5 cm/L 1000: 9,2 x 29 x 9 cm, długość ramienia: 22,5 cm
Dostępne opakowania: S 400 i L 400 do butelki 500 ml, L 1000 do butelki 1 l
Zastosowanie z: HD 410, HD 435 w butelce 500 ml lub butelce 1 l, HD 440  
w butelce 500 ml, pompki jednorazowe

  Uniwersalny dozownik preparatów

Uniwersalny dozownik preparatów  

do montażu naściennego, do aplikacji  

preparatów do rąk

* Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.  
Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie.

Systemy dozowników

  Uniwersalny dozownik preparatów 
Touchless

Zasilany bateryjnie dozownik preparatów  

z czujnikiem do bezdotykowej, higienicznej 

aplikacji preparatów do rąk

 HD 440 Balsam pielęgnacyjny

Balsam do pielęgnacji skóry wrażliwej  

i narażonej na działanie różnych czynników

Pielęgnacja

Skóra i dłonie | 17
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Obszary specjalne

Dezynfekcja i czyszczenie
Instalacje ssące i spluwaczki

W pełni  
wirusobójczy

Oryginał

 ▪Wykorzystuje mieszankę wody z powietrzem do optymalnego nawilżenia  
i efektywnego czyszczenia instalacji ssącej
 ▪Efektywna praca – system do przygotowywania i odsysania gotowych  
do użytku roztworów
 ▪Adapter przyłączeniowy do wszystkich średnic węży ssących

Opakowanie: Dwulitrowy system pielęgnacyjny
Zastosowanie z: Orotol® plus, MD 555 cleaner

 ▪Bezproblemowe usuwanie pozostałości z wapnia, krwi czy tabletek do  
wybarwiania płytki nazębnej 
 ▪Jednoczesne czyszczenie, dezodoryzowanie i pielęgnacja spluwaczek
 ▪Nie zawiera substancji ściernych – nie rysuje spluwaczek
 ▪Antybakteryjny – skuteczny przeciwko bakteriom i drożdżakom

Substancje czynne: Alkohole 
Opakowanie: 750 ml
Zastosowanie z: Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 555 cleaner

 ▪Rozpuszcza złogi z wapnia i proszku do piaskarek
 ▪Najintensywniejsze działanie czyszczące osady i złogi
 ▪Udowodniona kompatybilność materiałowa – zalecany przez czołowych produ-
centów unitów
 ▪Idealny w połączeniu z Orotol® plus

Składniki: Kwasy organiczne i nieorganiczne, niepieniące się tensydy
Dostępne opakowania: 2,5 l
Zastosowanie z: OroCup, Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 550

 ▪Bakteriobójczy, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy, sporobójczy 
(działa na Clostridium difficile), grzybobójczy, wirusobójczy (sprawdzony wg 
DVV/RKI i EN 14476)
 ▪Rozpuszcza biofilm oraz zapobiega tworzeniu się złogów z krwi i białka
 ▪Niewielkie stężenie użytkowe (1 %)
 ▪Udowodniona kompatybilność materiałowa – zalecany przez czołowych  
producentów unitów

Substancje czynne: Węglan sodu, nadtlenek wodoru
Opakowanie: Opakowanie 500 g
Zastosowanie z: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

  Orotol® ultra  
Dezynfekcja instalacji ssących

Koncentrat w proszku do jednoczesnej  

dezynfekcji, czyszczenia, dezodoryzowania 

i konserwacji wszystkich dentystycznych  

instalacji ssących i separatorów amalgamatu

 System pielęgnacyjny OroCup

Przyjazny dla użytkownika, zamknięty system 

pielęgnacyjny do dezynfekcji i czyszczenia 

instalacji ssących i separatorów amalgamatu

  Orotol® plus  
Dezynfekcja instalacji ssących

Niepieniący się koncentrat w płynie do  

jednoczesnej dezynfekcji, czyszczenia,  

dezodoryzowania i konserwacji wszystkich  

dentystycznych instalacji ssących i separatorów 

amalgamatu

 ▪Bakteriobójczy, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy, grzybobójczy, 
w ograniczonym stopniu wirusobójczy, działanie na wirusy bezosłonkowe  
(adenowirusy, norowirusy)
 ▪Rozpuszcza biofilm oraz zapobiega tworzeniu się złogów z krwi i białka
 ▪Roztwór do skażonych instalacji ssących – zapewnia niezawodną ochronę 
przed zakażeniami
 ▪Udowodniona kompatybilność materiałowa – zalecany przez czołowych  
producentów unitów

Substancje czynne: Czwartorzędowe związki amoniowe 
Opakowanie: 1 l, 2,5 l     Zastosowanie z: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

  MD 555 cleaner Specjalny środek 
czyszczący do instalacji ssących

Niepieniący się koncentrat do czyszczenia 

instalacji ssących i wszelkiego rodzaju separa-

torów amalgamatu

  MD 550 Środek do czyszczenia  
spluwaczek

Niepieniący się, gotowy do użytku roztwór do 

intensywnego i niepozostawiającego śladów 

czyszczenia spluwaczek

Ulepszony 

skład!
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Wyciski i prace protetyczne

Urządzenie

  MD 530 Środek do usuwania cementu  
i czyszczenia protez

Gotowy do użytku roztwór do usuwania cementu,  

kamienia nazębnego, plam nikotynowych, warstw 

tlenków itp. z protez, mostków, koronek, szpatułek,  

szkła itd.

 Hygojet

Śluza do dezynfekcji i czyszczenia  

wycisków oraz prac protetycznych

 ▪Zamknięty system zapobiega zakażeniom krzyżowym
 ▪Oszczędny w użyciu – wystarczy zaledwie 10 ml MD 520 na wycisk
 ▪Nadzwyczaj efektywny – 6 wycisków w czasie 12 minut
 ▪Sprawdzony proces dezynfekcji – potwierdzony opinią ekspertów

Wymiary (SxWxG): 56 x 34 x 32 cm 
Zastosowanie z: MD 520

 ▪Bakteriobójczy, włącznie z działaniem przeciwko prątkom gruźlicy,  
drożdżakobójczy, wirusobójczy (sprawdzony wg EN 14476)
 ▪Zastosowanie do alginatów, silikonów, gumy polietylenowej, hydrożeli, 
polisiarczków itp.
 ▪Zwiększona precyzja modelu odniesienia z gipsu dzięki efektywnemu działaniu 
czyszczącemu
 ▪Nie wpływa na stabilność wymiarów lub kompatybilność gipsu

Substancje czynne: Czwartorzędowe związki amoniowe, dialdehyd glutarowy 
Opakowanie: 2,5 l, 10 l
Zastosowanie z: puszka do dezynfekcji, Hygobox, Hygojet 

 MD 520 Dezynfekcja wycisków

Bezalkoholowy roztwór użytkowy do  

skutecznej i bezpiecznej dla materiałów  

dezynfekcji oraz czyszczenia wycisków,  

protez i prac protetycznych.

 MD 535 Usuwanie gipsu

Gotowy do użytku roztwór do usuwania 

gipsu i alginatów z łyżek do wycisków 

i innych narzędzi

 ▪Neutralny specjalny środek czyszczący o nadzwyczaj szybkim działaniu
 ▪Intensywne działanie czyszczące, niepozostawiające śladów usuwanie  
gipsu i alginatów
 ▪Ze wskaźnikiem aktywności
 ▪Można stosować w kąpieli ultradźwiękowej

Składniki: Zasadowe składniki czyszczące i związki złożone 
Opakowanie: 2,5 l
Zastosowanie z: Hygobox, Hygosonic

 ▪Intensywne działanie czyszczące i niepozostawiające śladów usuwanie  
złogów rozpuszczalnych w kwasach
 ▪Bezpośrednie zastosowanie i najwyższa kompatybilność materiałowa
 ▪Niezwykle szybki i efektywny dzięki specjalnemu składowi
 ▪Zawiera inhibitory korozji
 ▪Można stosować w kąpieli ultradźwiękowej

Składniki: Kwasy nieorganiczne, tensydy
Opakowanie: 2,5 l
Zastosowanie z: Hygobox, Hygosonic

Możliwość  
stosowania także 

do czyszczenia  
tac instrumentów

W pełni wiru-
sobójczy

Obszary specjalne | 19



DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

1Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie. 2nawilżający 3wymieniony na liście RKI  4odczyn pH typowy dla skóry  
5wysokie obciążenie 6niskie obciążenie 7włącznie z działaniem na prątki gruźlicy 8na prątki gruźlicy 4%/30 min 9na prątki gruźlicy 2%/30 min10na prątki gruźlicy 60 min 11na prątki gruźlicy 2 min 12na prątki gruźlicy 30 s  
13higieniczna dezynfekcja rąk/chirurgiczna dezynfekcja rąk 14w Hygojet 15sprawdzono wg DVV/RKI 16sprawdzono wg EN 14476 17Roztwór substancji czynnej
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Instrumenty
ID 212 do dezynfekcji instrumentów 2 % 5 210 7

ID 212 forte Dezynfekcja instrumentów 2 % 5/607 28 7

ID 213 do dezynfekcji instrumentów 2 % 5/607 29 14

ID 215 Enzymatyczny środek czyszczący do instrumentów 1%/2% 30/15 15/1

ID 220 Dezynfekcja wierteł nierozcień-
czony 17 0,57 7

Powierzchnie
FD 300 Dezynfekcja powierzchni 1%/2 % 1510/5

FD 312 Dezynfekcja powierzchni1 1 % 15

FD 370 cleaner Środek do czyszczenia gabinetu 1 %/2 %

FD 322 Szybka dezynfekcja nierozcień-
czony 17

FD 333 Szybka dezynfekcja nierozcień-
czony 17

FD 333 forte Szybka dezynfekcja nierozcień-
czony 17

FD 366 sensitive Dezynfekcja delikatnych powierzchni nierozcień-
czony 111

FD 300 top wipes Dezynfekcja powierzchni gotowy do 
użycia 210

FD 312 wet wipes Dezynfekcja powierzchni1 gotowy do 
użycia 15

FD 322 premium wipes Szybka dezynfekcja/FD 322 
top wipes Szybka dezynfekcja

gotowy do 
użycia 17

FD 333 wipes Szybka dezynfekcja gotowy do 
użycia 17

FD 333 forte wipes Szybka dezynfekcja gotowy do 
użycia 17

FD 360 Czyszczenie i pielęgnacja sztucznej skóry gotowy do 
użycia

FD 350 chusteczki do dezynfekcji gotowy do 
użycia 17

FD 366 sensitive wipes  
Dezynfekcja delikatnych powierzchni

gotowy do 
użycia 111

FD 366 sensitive top wipes  
Dezynfekcja delikatnych powierzchni

gotowy do 
użycia 111

Skóra i dłonie
HD 410 Dezynfekcja rąk1, 2, 3 nierozcień-

czony 0,25/1,512,13

HD 412 essential Dezynfekcja rąk nierozcień-
czony 0,5/512,13

HD 425 Emulsja do mycia4 nierozcień-
czony

HD 435 Emulsja do mycia4 nierozcień-
czony

HD 440 Balsam pielęgnacyjny nierozcień-
czony

Obszary specjalne
Orotol® plus Dezynfekcja instalacji ssących 2 % 5/607

Orotol® ultra Dezynfekcja instalacji ssących 1 % 5

MD 555 cleaner  
Specjalny środek czyszczący do instalacji ssących

5 % 30-120

MD 550 Środek do czyszczenia spluwaczek nierozcień-
czony ca. 5

MD 520 Dezynfekcja wycisków nierozcień-
czony 57/1014 7

MD 530 Usuwanie cementu/czyszczenie protez nierozcień-
czony maks. 10 maks. 10

MD 535 Usuwanie gipsu nierozcień-
czony wg potrzeb wg potrzeb

Spektrum działania i zastosowanie

Kontakt w Polsce:
Marta Moch
marta.moch@duerrdental.com, +48 795 421 053
Agnieszka Gromadzka
agnieszka.gromadzka@duerrdental.com, +48 604 108 139
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