
Varmista hyvä 
käsihygienia

Käsin koskettamatta.

Annostelija toimii käsin koskettamatta ja 
annostelee juuri oikean määrän käsidesiä. 
Annostelijan säiliö on uudelleen täytettäva, 
eikä niiden käyttöä ole sidottu vain tietyn 
valmistajan täyttöpulloihin. 

Kosketusvapaa, jalallinen käsidesiannostelija 
• Korkeus: 140 cm
• Leveys: 53 cm
• Toimii neljällä paristolla LR14 tuotekoodi 89801
• 1,2 litran säiliöstä tulee noin 1400 annosta
• Toimitetaan nopeasti koottavina osina, kasausohjeet mukana
• Jalusta on tukeva ja se on valmistettu Suomessa 
• Paino noin 7 kg 

Koodi
12400

Kosketusvapaa, jalallinen 
käsidesiannostelija
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Sienäänkinnitettävä malli



Torju epidemiaa 
hyvällä käsihygienialla

Välttele koskettelua ja tuhoa 
taudinaiheuttajia käsistä.

Alfa-Kem -käsihuuhde
 
Käsien desinfiointiaine. Vaikuttavana aineena etanoli.
Tuhoaa grampositiiviset ja gramnegatiiviset (myös 
TB) bakteerit ja sienet. Inaktivoi vaipalliset virukset 
(myös HBV, HIV, HCV, Vaccinia) ja vaipattomat 
(Adeno, Rota). 

Alfa-Kem -käsihuuhde 500 ml
100 g tuotetta sisältää 71 g etanolia.  
Pullossa pumppukorkki. 500 ml.  

Koodi
12278

Alfa-Kem -käsihuuhde 4 l
100 g tuotetta sisältää 71 g etanolia.  
4 litran kanisteri sopii erityisesti jalkapumpulla 
varustettuun käsidesiannostelijaan tuotekoodi 12160.
Koodi
11828
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Torju epidemiaa 
henkilösuojaimella
Apua silmien ja 
kasvon suojaamiseen 
pisaratartunnanoilta

Zekler suojavisiiri 
 
Kasvosuojain suojaa kasvoja roiskeilta ja 
sitä kautta antaa lisäsuojaa tartuntatauteja 
vastaan. Tämä koko kasvon suojaava visiiri 
kiinnittyy päähän kumilenkillä, ja suojaa 
kasvoja laajalta alueelta suojaten bakteerien 
ja virusten levittätymisen pisaratartuntana 
esimerkiksi toisen ihmisen aivastuksesta.

Kasvosuojain ei anna täydellistä suojaa 
taudeilta mutta on oiva apu erityisesti 
silmien suojaamisesta pisaratartunnoilta. 
Visiiri kiinnitetään kuminauhalla ja näin 
kasvosuojain pysyy hyvin päässä kiinni.

Suositellaan käytettäväksi kasvomaskin 
kanssa. 

Zekler Falcon suojavisiiri
Tuotetiedot: 
0,3 mm PET/PC -kalvo kaksiväripainatuksella. 
Sisäpuoli huuruuntumisenestopinnoitettu ja ulkopinta 
suojakalvolla. 
30 mm PE-vaahtomuovipehmuke.
25 cm elastinen nauha kiinitetty muoviniiteillä suojaan.
Pakattu tiiviiseen PE-pussiin. 
Koko: 330 leveys x 230 pituus cm.

Koodi Tuote Myyntierä
12353 Zekler Falcon suojavisiiri 1 kpl



Torju epidemiaa 
suusuojaimella

Suojaat myös muita 
käyttämällä suusuojaa 

3-kerroksinen suu-nenäsuoja.  
Hyväksytty terveydenhuoltoon sekä       
elintarvikekäyttöön. EN 14683:2014. 
Type II. 
         
           

Kirurginen suusuoja

 
 
 
 
 
 

Kirurginen  
suu-nenäsuoja 
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Kertakäyttöinen, 3-kerroksinen suu-nenäsuoja.Elastiset ja pehmeät korvalenkit.Standardint EN14683:2014Type II mukainen. 100% lateksivapaa.BFE >98%. Sininen. CE-hyväksytty.   Ei sisällä nikkeliä, allergiavapaa. 10 kpl/pussi.         

Jyrki
Typewritten Text
12087 KIRURGINEN SUU-NENÄSUOJA TYPE II 
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12267 KIRURGINEN SUU-NENÄSUOJA TYPE IIR HTKirurginen suu-nenäsuoja.Type IIR.               En:14683.               CE-merkintä.             Pakkauksessa 50 kpl.




