Helppoon ja tehokkaaseen

PINTADESINFEKTIOON

Easydes

> Desinfioiva pesu
on tehokas keino
tuhota taudinaiheuttajat
usein kosketeltavilta pinnoilta

> Easydes soveltuu
laaja-alaiseen
käyttöön

EASYDES -TUOTEPERHE

helppoon, nopeaan ja tehokkaaseen
pintahygieniaan

Pintahygienian merkitys on huomattava torjuttaessa erilaisia viruksia ja bakteereja
tarttumasta henkilöstä toiseen pintojen välityksellä. Huomio tulee kohdistaa
kriittisiin kosketuspintoihin, kuten terveydenhuollon apuvälineisiin, hissin
painikkeisiin, tuoleihin, kassakoneisiin, pöytäpintoihin, ovenkahvoihin ja vetimiin.
Suomalaisen Kiillon valmistama ja kehittämä Easydes on etanolipohjainen
pesevä pintadesinfektioaine, jonka ansiosta erillistä puhdistusainetta ei tarvita
vaan puhdistus ja desinfiointi onnistuu samalla kertaa. Easydes poistaa hyvin
rasvalikaa ja näkyviäkin tahroja jättäen hyvän pyyhintäjäljen, tehoten samalla
taudinaiheuttajiin. Easydes soveltuu kaikille alkoholia sietäville materiaaleille,
myös muoveille. Ei suositella lakatuille pinnoille.
Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä
ja tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Useita pakkauskokovaihtoehtoja

VALITSE KÄYTTÖKOHTEEN
MUKAAN

Easydes -tuoteperhe kasvaa, kun entuudestaan tutun Easydes Desinfektiopyyhkeen 16 kpl pakkauksen
rinnalle tuodaan syksyllä 2020 uusi, suurempi pakkauskoko, 30 kpl. Kummankin pakkauskoon Easydes
-pyyhkeet ovat nukkaamattomia ja ne soveltuvat helppoon pintahygieniaan kaikilla alkoholia kestävillä
pinnoilla.
Yksittäisen, käyttövalmiin Easydes Desinfektiopyyhkeen koko 16 kappaleen pakkauksessa on 200 x 135 mm
ja pyyhkeiden käyttöaika pakkauksen avaamisesta on 1 viikko. Suuremmassa, 30 kappaleen pakkauskoossa
pyyhekoko on 285 x 200 mm ja niiden käyttöaika pakkauksen avaamisesta on 3 kuukautta.

EASYDES -TUOTEPERHE

EASYDES SPRAY

Käyttövalmis, nopeavaikutteinen pintadesinfektioaine, jolla on hyvät pesevät ominaisuudet.
Kaikille alkoholeja sietäville materiaaleille:
kosketuspinnoille, laitteille (myös puhelinten ja tietokoneiden näppäimistöt) ja
välineille.

EASYDES DESINFEKTIOPYYHE

Käyttövalmis ja nopeavaikutteinen
desinfektiopyyhe kaikille alkoholeja sietäville,
infektioiden torjunnan kannalta kriittisille
pinnoille. Soveltuu myös
ei-invasiivisille lääkinnällisille
laitteille.

6 x 750 ml, tuotekoodi 8183
GTIN 6417964081831

16 x 16 kpl , tuotekoodi 8285, GTIN 6417964082852
18 x 30 kpl , tuotekoodi 8286, GTIN 6417964082869

EASYDES

ONE SYSTEM BASIC

Mikrobisidisesti tehokas,
käyttövalmis ja nopeavaikutteinen
pesevä pintadesinfektioaine.
Soveltuu erinomaisesti lääkinnällisille laitteille ja välineille.
Pintoja ei yleensä tarvitse
esipestä eikä huuhdella.

4 x 120 pyyhettä, tuotekoodi 8288
GTIN 4260241964004
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6 x 500 ml, tuotekoodi 8081
GTIN 6417964080810
3 x 5 l, tuotekoodi 8083
GTIN 6417964080834

Korkean hygienian tiloihin soveltuva desinfektioaineella täytettävä kertakäyttöinen
pyyhepakkaus. Lisää 1,2-1,5 litraa Easydes
One System Basic -pakkaukseen -> 120
käyttövalmista pyyhettä. Kannen kiinnitys
varmistaa, että pyyhkeet säilyvät kosteina.
Pyyhkeiden käyttöaika 28 vrk täytöstä.
Yksittäisen pyyhkeen koko on
175 x 360 mm.

