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Förpreparering Rengöring Desinfektion

SafePlus Mini 2 dl/rulle 4 dl/rulle

SafePlus Maxi 8 dl/rulle 15 dl = 1,5L /rulle

SafePlus Mini & Maxi
Engångsmikrofiberduk för högsta hygiennivå.  
Säker förvaring. Alltid till hands. Hygieniskt rent resultat. 

Produktbeskrivning
SafePlus är ett innovativt system som erbjuder högsta hygiennivå. 
Mikrofiberdukar för bästa rengöringsresultat (bevisad bakterie och 
virus upptagning) tillsammans med en tättslutande påse för säker 
förvaring (upp till 31 dagar) och dispenser för enkel hantering. 

SafePlus Roll: 50 %  viskos, 35 % polyester och 15 % polyamid 
packas i förseglad påse av LDPE och polyamid. 

SafePlus Dispenser Mini: Polypropylene (dispenser), polyamid 
(knapp), polypropylene (mataren), silikon (lock) och rostfritt stål 
(sprint). Förvaras stående eller fäst på vägg eller på Origo 2.

SafePlus Dispenser Maxi: Återvunnet polypropylene (hink),  
polypropylene (lock och matare), silikon (tätslutande lock).

SafePlus Dispenser Mini & Maxi: kan autoklaveras

Användningsområde
Till objekt där hygien är av största vikt. SafePlus kan användas till-
sammans med valfritt desinfektionsmedel, vilket ger en oslagbar  
kombination av mikrofibrer som rengör ända ner på djupet och  
desinfektionen som lämnar ytan ren - allt i ett drag. SafePlus används 
där engångsmaterial är ett krav och/eller där desinfektion behövs, 
t.ex. operationssalar och patientrum. SafePlus lämnar ett renare och 
säkrare resultat efter sig än papper,  desinfektionsservetter och andra 
torkdukar utan mikrofibrer.  

Kundfördelar
 Oberoende tester visar 99,98 % bakterie- och 99,51% virus-

upptagning med bara vatten. 
 Överlägset bättre rengöringsresultat än torkpapper och andra 

rengörings- och desinficeringsservetter utan mikrofiber
 Gammastrålbehandlat för att försäkra högsta renhet från start
 Säker förvaring av redan desinfierade dukar - klarar upp till 31 

dagar utan bakterietillväxt visar oberoende tester
 Etikett på påsen för tydlig markering av innehåll
 Flexibel - tillsätt det desinfektionsmedel uppgiften kräver
 Marknadens första dispenser med ett antibakteriellt och själv-

stängande flexibelt lock
 Den tättslutande påsen minimerar kontakt med dispensern
 För högsta hygiennivå kan mataren bytas mellan uppgifterna

Användningsråd
1. Dosera rätt mängd desinfektionsmedel/brukslösning i påsen
2. VIKTIGT! Anteckna kem inkl %-sats, datum, etc, på etiketten
3. Dra ut hörnet på första duken ur påsen, placera ringen i mataren 

på dispensern och dra fram hörnet på första duken ur mataren
4. Mini - stäng dispensern genom att trycka in knappen. Maxi - sätt 

på det stora locket på hinken.
5. Vänta ett par minuter - vätskan sprids då jämt över dukarna
6. Arbeta i jämna svepande rörelser - för att torka rent och  

desinficera i samma svep.

Namn Dispenser - Art.nr / Antal SafePlus - Art.nr /Storlek / Antal

SafePlus Mini 166875 / 4 st per kartong 166865 / 28 x 30 cm / 30 st per fp / 10 fp per kartong

SafePlus Maxi 166919 / 4 st per kartong 166910 / 28 x 30 cm / 120 st per fp / 6 fp per kartong
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