Instrumentpleje
Priser pr. januar 2017

Steri-Oil
Enkel og præcis dosering af olie.Godkendt til både
tørsterilisation og autoklave.
Varenumre:
Kort tip 7mm, ek11-3, min. bestilling: 3 stk. Pris: 55,- kr./stk.
Lang tip 40mm, ek11-4, min. bestilling: 3 stk. Pris: 65,-.kr /stk.

Satin Pads
Rensning af instrumenter ved f.eks. fastbrændt væv. Bruges på
satinerede og børstede instrumenter.
Varenummer:
ek11-66, pakke med 10 stk., grå (fin).
Pris: 165,- kr./pakke.

Diamond Rubber® - ”Viskelæder”
Fjerner pletter, korrosion og belægninger. Kan også anvendes til at
fjerne elektrokemisk (fejl)mærkning på kirurgiske instrumenter.
Varenummer:
ek11-50, min. bestilling: 3 stk.
Pris: 125,- kr./pakke.

Pull Thru®
Hulrørsrengøring til gennemtræk. Signifikant bedre rengøring end med
børster. Fjerner mellem 96%-100% snavs i ét gennemtræk. Ét gennemtræk svarer til 5 gennemtræk med almindelig børste. Skaber et
vakuum, så detergent suges op i kanalen.
Størrelser fra 1 mm til 15 mm (i lumen), min. bestilling: 30 stk. (5 x 6 stk.)
Pris: 9,- kr./stk.
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Pull Thru®
Endoskop rengøring til gennemtræk. Dokumenteret bedre rengøring
end med børster.
Varenumre:
ZZ2850+60, kassette med 60 stk. inkl. ophæng. Pris: 600,- kr./kassette
(10,- kr. /stk.)
ZZ2850+180, refill med 180 stk. Pris: 1.620,-.kr /stk. (9,-kr. /stk.)

Stubby Brush
Dobbelt rensebørste til rengøring af ventiler og knapper på endoskoper.
Diameter: 1,2-8,0mm. Børstelængde: 45-55mm.
Varenummer:
ZZSB512+30, pakke med 30 stk.
Pris: 180,- kr./pakke. (6,- kr. /stk.)

Surgistain
Fjerner rust og belægninger på kirurgiske stål instrumenter. Kan
anvendes i afrensningskar. Virker effektivt (30 minutter) og har en
behagelig duft.
Varenummer:
345B, min. bestilling: 1 karton med 4 dunke á 4L.
Pris: 1.180,- kr./karton (295,- pr. dunk)

Face Shield
Beskytter ansigtet og halsen mod stænk. Anti-dug. Latex fri.
Varenummer:
345FSH, min. bestilling: 50 stk.
Pris: 11,- kr./stk.
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