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GÜVENLİ HİJYEN ÇÖZÜMLERİ

VİZYONUMUZ
12 yılı aşkın bir süredir Saniswiss, çevre, sağlık çalışanları ve hastalar için güvenli yeni hijyen çözümleri 
üretiyor. Temiz ve çığır açan teknolojilerimiz sayesinde, etkinlik ve güvenlikten ödün vermeden geleceğin 
temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerini sunuyoruz.

BİLGİ BİRİKİMİMİZ
Cenevre’de kurulan şirket, global sağlık sektörünün en üst düzey paydaşlarıyla birlikte gelişmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü ve Biotech Valley’den oluşan benzersiz bir ekosistemle çevrelenen Saniswiss, 
en gelişmiş teknolojilerin gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara uyumlu olmasını sağlamayı her zaman 
başarmıştır. “Özel Hasta Güvenliği Kuruluşu” (POPS) üyesi ve “Temiz Hastaneler” girişiminin kurucu üyesi 
olan Saniswiss, 83 ülkede hastane kaynaklı enfeksiyonlar, çapraz enfeksiyonlar ve sürdürülebilir hijyen 
alanlarında verilen mücadelede gerçek bir örnek teşkil etmiştir. 

MARKAMIZ SAFE™
SAFE™, çevreye (en üst düzeyde biyolojik çözünürlük) ve kullanıcıların sağlığına (CLP tehlike sembolleri 
bulunmamaktadır) saygılı ürünler ve çözümler kullandığınızı garanti eder. SAFE™ ürünleri kullanmak 
sağlık hizmetleri sektöründeki “klasik kimyasal” ürünlerin kullanımının azalması için bir güvencedir. Temiz 
teknolojilerimiz sayesinde, sağlık çalışanlarını ve hastalarını korumak için en son teknoloji hijyen standartları 
sunmak üzere en yüksek etkinliği elde edersiniz.

GURUR ÜYE KURUCU ÜYE
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NEDEN TERCİH ETMELİSİNİZ

GÜVENLİ
Hidrojen Peroksit dezenfeksiyon açısından en çevre dostu etken maddelerden biridir. Kullanıldığında suda 
ve oksijende çözünerek aktif kalıntıya neden olan mikrobiyal direnç bırakmaz.

ZENGİN
Saniswiss geniş spektrumlu etkinliğe sahip stabil, güvenli ve etkili dezenfektanlar sunar. Saniswiss 
Sanitizer ürün grubu güçlendirilmiş Hidrojen Peroksit teknolojisi ve doğal katkı maddelerini kullanır.

UYUMLU
Saniswiss, MDR ve C. diffile sporları da dahil olmak üzere çoğu patojeni etkin ve hızlı bir şekilde yok ederek 
uyumluluk gösterir ve kullanıcıların sağlıklı kalmasını sağlar. Saniswiss Sanitizer EN AB standartlarına 
uygundur.

AB ECOLABEL
Saniswiss Sanicleaner ürün grubu AB Ecolabel etiketine sahiptir. Ürün içerikleri herhangi bir tehlikeli 
madde içermez ve ürünler bitkisel kökenli olup %98’e kadar biyolojik olarak çözünebilirdir.

CLP İÇERMEZ
Sanitizer ürünlerimizden bazıları ve Sanicleaner ürünlerimizin hiçbiri CLP sembolü içermez ve bu da güvenli 
depolama sağlarken ürünlerin kullanıcı açısından güvenli olduğunu ve ilgili hiçbir riskin bulunmadığını 
garanti eder.

MALİYET ETKİN
Ürün grubumuz Uçucu Organik Bileşenler içermez ve hızlı bir şekilde buharlaşmaz. Mümkün olan her 
durumda konsantre formülasyonlara öncelik veririz.
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+ TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON, HOŞ KOKU
+ HOŞ VE HAFİF PARFÜMLÜ
+ KÖPÜRMEZ

SANITIZER
ASPIRATION

ALETLERİN HİJYENİ  |  SANITIZER ASPIRATION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VİRÜSİT

YÜKSEK BAKIM

Dental aspiratör sistemlerinin günlük 
temizliği ve bakımı için konsantre. 
Islak ve kuru emme sistemleriyle 
kullanılabilir. Köpürmeyen ve 
aşındırmayan formülasyonu, 
ekipmanların ilk günkü durumlarını 
korumalarını sağlar. Kullanım 
bakımından son derece ekonomiktir 
ve kullanım süresini uzatmak için 
emme sistemini temiz tutmaya 
yardımcı olur.
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ALETLERİN HİJYENİ  |  SANITIZER ASPIRATION

1000 ml
132020

KONSANTRE TEMİZLEYİCİ 
DEZENFEKTAN, KOKU GİDERİCİ

Tüm aspirasyon üniteleri ve amalgam separatörleri için eş zamanlı dezenfeksiyon, temizlik, koku giderme ve 
bakım için köpüksüz konsantre. Düşük uygulama konsantrasyonlarında, bakterilere, mayaya ve virüslere karşı 
geniş etki spektrumuna sahiptir.

MALZEME UYUMLULUĞU
Her türlü dental aspiratör sistemleri için formüle 
edilmiştir. Köpüksüz formülasyonumuz amalgam 
separatörler de dahil çok sayıda malzemeyle 
uyumludur.

MAKSİMUM SEVİYEDE MALİYET ETKİN
Yüksek seviyede konsantre dezenfektan düşük 
konsantrasyonlarda etkilidir; 5 litrelik bidonlarıyla atığı 
azaltırken paranızın karşılığını tam olarak almanızı 
sağlar.

ETKİLİ
Salmonella, Legionella ve E-Coli de dahil Bakterilere, 
Mayaya, TB’ye, Mantara ve Hepatit B virüsü (HBV), 
Hepatit C virüsü (HCV) ve HIV gibi Virüslere karşı etkilidir.

EKONOMİK
Yalnızca %2’lik seyrelti oranıyla oldukça ekonomiktir;  
1 litre konsantre 50 litre kullanıma hazır çözelti demektir. 
5 litrelik ambalajda da mevcuttur.

ETKİ ALANI UYUMLU OLDUĞU 
STANDARTLAR

BAKTERİSİT
%2 15 dak

EN 13727
EN 13697

FUNGİSİT
%2 15 dak

EN 13727

MAYASİT
%2 15 dak

EN 13697

TÜBERKÜLOSİT
%2 60 dak

EN 14348

VİRÜSİT
%2 15 dak

EN 14476
DVV/RKI zarflı virüsler (ör. 
HBV, HIV, HCV)

TEKNİK VERİLER

Bileşimi: Dimetildioktilamonyum klorür, Dipropilen glikol, 
2-Aminoetanol, Tetrasodyum etilen diamin tetraasetat, 
Etanol, Sitrik asit, Non-iyonik yüzey aktif maddesi Köpük 
önleyici, Boya.

Kullanım Talimatları: Günlük olarak 20ml ± 1ml konsantreyi 
980 ml sıcak suya ekleyin (%2 çözelti). Yüksek ve düşük 
hacimli emme tüpleriyle aspire edin. Minimum 15 dakika 
beklettikten sonra (tam etkinlik elde etmek için 60 dakika 
boyunca bekletin) temiz suyla iyice durulayın. Alüminyum 
veya bakır parçalar kullanmayın. 
Sınıf IIb tıbbi cihaz.

UTS Kodu:
7640140710341

30 €
+KDV
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+ EŞZAMANLI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
+ 3 ENZİM TEKNOLOJİSİ
+ HİPERKONSANTRE %0,5

SANITIZER
INSTRUMENTSE

ALETLERİN HİJYENİ  |  SANITIZER INSTRUMENTS E

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ENZİMLER

ENZİMATİK

Yüksek performanslı temizleme 
gücüne sahip yeni 3 enzimli 
temizleyici dezenfektan. İyileştirilmiş 
antimikrobiyal etkinlik sağlarken 
çok çeşitli kirler üzerinde etkilidir. 
Ultrasonik banyo da dahil daldırma 
banyosu işleminde genel ve cerrahi 
aletlerin manüel temizliğine ve 
profilaktik dezenfeksiyonuna yönelik 
konsantre.



05www.dunyadental.com

S
a
ni
sw
is
s

ALETLERİN HİJYENİ  |  SANITIZER INSTRUMENTS E

1000 ml
132164

HİPERKONSANTRE %0,5
ENZİMATİK TEMİZLEYİCİ DEZENFEKTAN

Sterilizasyondan önce temizlik ve dezenfeksiyon için tıbbi-cerrahi aletlerine ve endoskopi ekipmanlarına yönelik 
yeni 3 enzimli dezenfektan. Düşük uygulama konsantrasyonlarında, bakterilere, mayaya ve virüslere karşı geniş 
etki spektrumuna sahiptir. Çoğu patojende 5 dakikadan sonra etkilidir. 72 saate kadar ıslatmada alet bütünlüğünü 
garanti eder.

ETKİ ALANI UYUMLU OLDUĞU 
STANDARTLAR

BAKTERİSİT
5 dak.’dan itibaren %0,5

EN13727+A1*
EN 14561*

MAYASİT
5 dak.’dan itibaren %0,5

EN 13624*
EN 14562*

MİKOBAKTERİSİT
5 dak.’dan itibaren %0,5

EN 14348 (test bekleniyor)
EN 14563 (test bekleniyor)

VİRÜSİT
5 dak.’dan itibaren %0,5

EN 14476*
HBV’nin temsili PRV’si
EN 14476+A1
HCV, HIV’nin temsili BVDV’si

TEKNİK VERİLER

Birleşim: n, n-didesil- n-metil- poli (oksietil) amonyum 
propionat, enzim kompleks (proteaz, amilaz ve mannanaz, 
kompleks yapıcı, yardımcı maddeler.

Kullanım Talimatları: Cerrahi aletler, ameliyathane ekipmanları, 
skoplar, oftalmolojik ekipmanlar ve kontaktoloji ekipmanları 
gibi invazif ve invazif olmayan cihazların ön dezenfeksiyonu 
için yalnızca profesyoneller tarafından kullanıma yöneliktir. 
Son kullanma tarihinde sonra kullanmayın. Şişeyi sıkıca 
kapalı olarak muhafaza edin. Banyoyu ön dezenfeksiyon için 
yalnızca bir kez kullanın. Banyoyu tekrar kullanmayın veya 
dönüştürmeyin. Diğer ürünlerle karıştırmayın. Tüm sorumluluk 
atık sahibinde olmak üzere, ürünü ve ambalajı tehlikeli atık 
olarak bertaraf edin. Kalıntıları kanalizasyona veya su yollarına 
atmayın. Paslanmaz  çelik, alüminyum, HDPE, silikon, skop 
kılıfları, tungsten, viton, pirinç ve PVC ile uyumluluğa yönelik 
aşınma çalışmalarında test edilen materyallerle işlenmiş 
malzemelerin uyumluluğunu kontrol edin. 
Sınıf IIb tıbbi cihaz.

EŞZAMANLI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
İşlem zamanından tasarruf etmek ve güncel kullanıcı 
koruması kurallarına uymak için ultrasonik banyoda 
temizlemek de dahil eş zamanlı olarak temizleyin ve 
dezenfekte edin.

HİPERKONSANTRE %0,5
Yüksek seviyede konsantre olan ürünümüz maliyet 
etkin kullanıma sahiptir (1 litre = 200 litre kullanıma 
hazır çözelti) ve tıbbi-cerrahi aletler ve endoskopların 
temizliğinde son derece güçlü ve hassastır.

3 ENZİM TEKNOLOJİSİ
3 enzime sahip enzimatik konsantremiz, aletlerin rutin 
manüel temizliği ve dezenfeksiyonu için kullanılabilecek 
güçlü bir temizleyici dezenfektandır. Sterilizasyondan 
önce kirin ve biyofilmin parçalanmasını sağlarken çok 
çeşitli patojenler üzerinde etki gösterir.

72 SAAT ISLATMA
Aşınma çalışmalarında uyumluluk bakımından test edilip 
onaylanan malzemeden yapılan aletler 72 saate kadar 
oldukça uzun bir süre herhangi bir aşınma olmaksızın 
çözeltide ıslatılabilir. Banyo stabilitesi: 8 saat (VEYA 
gün).

* Kirli koşullar

UTS Kodu:
7640140711065

20 €
+KDV



06 www.dunyadental.com

S
a
nisw

iss

+ ALKOLSÜZ
+ ETKİN MALİYET
+ TEHLİKE SEMBOLÜ YOK

SANITIZER
SURFACESS2

ÇEVRESEL HİJYEN  |  SANITIZER SURFACES S2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VİRÜSİT

ALKOLSÜZ

Virüsidal yüzey temizleyici 
dezenfektanı hassas tıbbi cihazlar 
için geliştirilmiştir. Ferah limon 
parfümü, bu ürünün profesyonel bir 
ortamda günlük kullanım için tercih 
edilmesini sağlar. Tehlike sembollerinin 
bulunmaması ve alkolsüz olması 
alternatif formülasyonunu yansıtır.

ÇOK TEMAS EDİLEN ALANLAR
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ÇEVRESEL HİJYEN  |  SANITIZER SURFACES S2

750 ml
132062

KULLANIMA HAZIR
VİRÜSİDAL TEMİZLEYİCİ DEZENFEKTAN

Benzersiz alkolsüz formülasyonu sayesinde Sanitizer Surfaces S2, yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için 
malİyet etkin çözüm seçeneğimizdir. İnvazif olmayan tıbbi cihazların bulunduğu tıbbi ve dental ortamlarda kullanım 
için özel olarak geliştirilen Sanitizer Surfaces S2 ürünümüzün hoş ve ferah bir limon aroması vardır.

ALKOLSÜZ
Tıbbi ortamda alkol kullanılması hem hastalarda hem de 
personelde alerjiye, akciğer hastalıklarına ve kuruluğa 
neden olabilir. Bu tehlikeler yoğun olarak kullanılsa bile 
S2 tarafından etkin bir şekilde çözümlenebilir.

TEHLİKE SEMBOLÜ YOK
Kullanımı kolay S2, havayolu, deniz yolu veya 
karayoluyla doğrudan son kullanıcıya basit ve pratik 
sevkiyat için hiç tehlike sembolü içermez. Her 
kullanımdan önce kullanırken dikkat edilmesi gereken 
hususların okunması tavsiye edilir.

ETKİN MALİYET
Alkolsüz biyosidal formülasyonuyla spreyleme ve silme 
sırasında daha az buharlaşma olur ve bu da maliyet 
tasarrufu ve virüsidal dezenfeksiyon sağlar.

TIBBİ CİHAZ
Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak invazif olmayan ve  
deliksiz tıbbi cihazların özel dezenfeksiyonu için 
tasarlanmıştır.

ETKİ ALANI
VAH LİSTESİNDE 
BULUNAN UYUMLU 
OLDUĞU STANDARTLAR

BAKTERİSİT
30 sn’den itibaren*

EN 13727+A1

MAYASİT
30 sn’den itibaren*

EN 13624

FUNGİSİT
30 sn’den itibaren*

EN 13624

MİKOBAKTERİSİT
2 dk’dan itibaren

EN 14348

VİRÜSİT
30 sn’den itibaren

EN 14476*
HCV yerine geçen BVDV; HBV 
yerine geçen PRV; HIV,  
influenza, H5N1, H1N1,
Herpes simplex virüsü 
Rotavirüs yerine geçen  
vaksinia virüsü

TEKNİK VERİLER

Bileşimi: Su, benzil-C12-18-alkildimetil klorürler, C12-14 
alkil [(etilfenil) metil]dimetil, didesildimetilamonyum klorür, 
C9-11 paret-8, PPG-2 metil eter, poliheksametilen biguanid 
hidroklorür, kokamidopropil betain, tetrasodyum EDTA, 
köpük önleyici, koruyucu, aroma.

Kullanım Talimatları: Köpük sprey, hızlı etkili kullanıma 
hazır virüsidal, invazif olmayan tıbbi cihazların yüzey 
dezenfeksiyonu için. Tıbbi ve dental ortamlarda kullanılmak 
üzere özel olarak geliştirilmiştir. Yaklaşık 30 cm mesafeden
dezenfekte edilecek yüzeylere ve nesnelere püskürterek 
tamamen nemlenmesini sağlayın ve dezenfektanın etki 
etmesi için minimum 30 saniye boyunca bekleyin. Yüzeye 
püskürtülen ürünü kurumaya bırakın veya temiz bir bezle 
silin. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.
Sınıf IIb tıbbi cihaz.

* Kirli koşullar

UTS Kodu:
7640140710143

8 €
+KDV
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+ ALKOLSÜZ
+ ETKİN MALİYETLİ
+ FİKSELİ DOKU

SANITIZER
SURFACES WIPESS2

ÇEVRESEL HİJYEN  |  SANITIZER SURFACES S2 WIPES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VİRÜSİT

ALKOLSÜZ

Virüsidal yüzey mendili temizleyici 
dezenfektan, hassas tıbbi cihazlar 
için formüle edilmiştir. Ferah limon 
parfümü, bu mendillerin profesyonel 
bir ortamda günlük kullanım için tercih 
edilmesini sağlar. Mendiller, yeni fikseli 
dokuları sayesinde %30 daha fazla 
çözelti tutar.

ÇOK TEMAS EDİLEN ALANLAR
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ÇEVRESEL HİJYEN  |  SANITIZER SURFACES S2 WIPES

18x12 cm, 
100 ad.
132057

UTS Kodu:
7640140710167

KULLANIMA HAZIR
VİRÜSİDAL TEMİZLEYİCİ DEZENFEKTAN

Benzersiz alkolsüz formülasyonu sayesinde Sanitizer Surfaces Wipes S2, yüzeylerin temizlenmesi ve 
dezenfeksiyonu için maliyet etkin çözüm seçeneğimizdir. İnvazif olmayan tıbbi cihazların bulunduğu tıbbi ve dental
ortamlarda kullanım için özel olarak geliştirilen Sanitizer Surfaces Wipes S2 ürünümüzün hoş ve ferah bir limon 
aroması vardır.

ALKOLSÜZ
Tıbbi ortamda alkol kullanılması hem hastalarda hem de 
personelde alerjiye, akciğer hastalıklarına ve kuruluğa 
neden olabilir. Bu tehlikeler yoğun olarak kullanılsa bile 
Sanitizer Surfaces S2 Wipes tarafından etkin bir şekilde 
çözümlenebilir.

ETKİN MALİYETLİ
Alkolsüz biyosidal formülasyonuyla spreyleme ve  
silme sırasında daha az buharlaşma olur ve bu da 
maliyet tasarrufu ve virüsidal dezenfeksiyon  
sağlar.

FİKSELİ DOKU
Yeni fikseli dokuları sayesinde dokumasız Sanitizer 
Surfaces S2 mendiller %30’a kadar daha fazla çözelti 
tutar.

TIBBİ CİHAZ
Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak invazif olmayan ve  
deliksiz tıbbi cihazların özel dezenfeksiyonu için 
tasarlanmıştır.

ETKİ ALANI
VAH LİSTESİNDE 
BULUNAN UYUMLU 
OLDUĞU STANDARTLAR

BAKTERİSİT
30 sn’den itibaren*

EN 13727+A1

MAYASİT
30 sn’den itibaren*

EN 13624

FUNGİSİT
30 sn’den itibaren*

EN 13624

MİKOBAKTERİSİT
2 dk’dan itibaren

EN 14348

VİRÜSİT
30 sn’den itibaren

EN 14476*
HCV yerine geçen BVDV; HBV 
yerine geçen PRV; HIV, 
influenza, H5N1, H1N1,
Herpes simplex virüsü 
Rotavirüs yerine geçen  
vaksinia virüsü

TEKNİK VERİLER

Bileşimi: Su, benzil-C12-18-alkildimetil klorürler, C12-14-
alkil [(etilfenil) metil]dimetil, didesildimetilamonyum klorür, 
C9-11 paret-8, PPG-2 metil eter, poliheksametilen biguanit 
hidroklorür, kokamidopropil betain, tetrasodyum EDTA, 
köpük önleyici, koruyucu, aroma.

Kullanım Talimatları: Emdirilmiş mendiller, hızlı etkili kullanıma 
hazır virüsidal, invazif olmayan tıbbi cihazların yüzey 
dezenfeksiyonu için. Tıbbi ve dental ortamlarda kullanılmak 
üzere özel olarak geliştirilmiştir. Yaklaşık 30 cm mesafeden
dezenfekte edilecek yüzeylere ve nesnelere püskürterek 
tamamen nemlenmesini sağlayın ve dezenfektanın etki 
etmesi için minimum 30 saniye boyunca bekleyin. Yüzeye 
püskürtülen ürünü kurumaya bırakın veya temiz bir bezle 
silin. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.
Sınıf IIb tıbbi cihaz.

* Kirli koşullar

8 €
+KDV



Ankara Ofis
Dr. Mediha Eldem Sk. 
No: 68/16
Kızılay-ANKARA
Tel : (0312) 430 55 16 (pbx)
Faks : (0312) 430 55 17

İstanbul Ofis
Oğuzhan Cad. Çağanak Sk. 
No: 5/3
Fındıkzade-Fatih/İSTANBUL
Tel : (0212) 491 10 88 (pbx)
Faks : (0212) 491 10 89

www.dunyadental.com
iletisim@dunyadental.com

/dunyadental
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