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TOOTE NIMETUS KASUTAMISE EESMÄRK KASUTAMISÕPETUSDOSEERIMINE/
TOIMEAEG

Aniosgel 800

Creme
Protectrice 

Hügieeniline antiseptika

Kaitsekreem kätele

Enne protseduure (kliendile ja endale), protseduuride
vahel  (kui  on vajadus).  Kanna nahale tehes õigeid 
li igutusi ja lase imenduda 30 sek. 
Kanna vajalik kogus kreemi puhtale ja kuivale nahale
ja lase imenduda. 

3ml / 30 sek

1 ml/10-15 min

JALAD Cutasept feet
 

Jalgade antiseptika kliendile,
seenhaiguste profülaktika

30 sek

TÖÖPINNAD Bacillol 30 Tissues

Aniospray Quick

SurfaSafe Premium

Tööpindade ja aparatuuri
puhastamiseks ja 
desinfitseerimiseks

30 sek

30 sekPindade
kiirdesinfektsiooniks

Pihusta kuivadele jalgadele ja lase kuivada 30 sek.

Pühi rätikuga kõvad pinnad nii, et kogu pind on niiske
30 sekundit. Sulge pärast rätiku võtmist korralikult pakend,
et vältida rätikute kuivamist. Ei vaja loputamist.

Pihusta lahus kuivale paberile ja niisuta  eelnevalt pestud
ja kuivatatud pinnad, toimega 30 sekundit. Kasutamiseks
alkoholi taluvatele pindadele. Ei vaja loputamist.

Pihusta vaht kuivale paberile ning jaga  see ühtlaselt 
pinnale, lase toimida (2-5 min)pärast toimeaja möödumist
ei pea loputama.Sobib kõikide pinnakattematerjalidega,
sest ei sisalda alkoholi ja lõhnaaineid, ei teki aerosoole

2 min - 5 min

INSTRUMENDID Aniosept Activ

Vaht pindade puhastamiseks
ja desinfitseerimiseks alkoholi
mittetaluvatele pindadele

Instrumentide puhastus/
desinfektsioon/ 
keemiline sterilisatsioon

2 % lahus/ 10-15 min
1 l vee kohta 20 g pulbrit
2 l vee kohta 40 g pulbrit
3 l vee kohta 60 g pulbrit

Valmista 2% lahus. Eemalda kuiva harjaga instrumentidelt
lahtine tolm ja mustus. Uputada instrumendid täielikult
lahusesse se l leks  et te nähtud des infekts ioonivanni  
(instrumendid ei tohi olla lahusesse pannes märjad, sest
see lahjendab lahuse kontsentratsiooni).
 Leotusaeg on 10  min .  Päras t  to imeaja möödumis t
loputada instrumendid hool ikalt  vähemalt joogivee
kvaliteediga veega. Lahus säilib 24 tundi (juhul, kui lahus
on silmnähtavalt hägune, tuleb teha koheselt uus lahus.

1 mõõdulusikas = 25 g

SUURED PINNAD Valmista lahus ja pese lahusega üle puhastatavad 
pinnad jälgides toimeaega. Mitte loputada. Põranda-
pesu moppi vahetada ni i  t iht i  kui  vajal ik,  asetades 
saastunud mopp selleks ettenähtud nõusse. Vahetada
põrandapesu moppi vähemalt igas uues puhastatavas
piirkonnas ja lahuse vahetamisel.

0,25% (5 l vee kohta
12,5 ml) –  30 min
0, 5% (5 l vee kohta 
25 ml) – 15 min

Puhastava toimega 
desinfektsioonivahend
pindadele (põrandad, seinad)

Surfanios Premium
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