PRODUKTER COVID-19
Skyddsförkläde TrioAid TTM utan ärm med perforerat skärp
Skyddsförkläde anpassat för att skydda sjukvårds- och hemtjänstpersonal vid provtagning och behandling av patienter eller brukare. Längs sidorna på förklädet finns perforering så att användaren
på egen hand skapar ett skärp som knyts i midjan.
240 st/krt
Art.nr. 75176

IR -termometer för snabb feberkontroll
Febertermometer med infraröd mätning, ger en ytterst korrekt mätning och är mycket mer
pålitliga än en vanlig febertermometer. Mätningen görs dessutom betydligt snabbare än med en
vanlig termometer. Resultatet visas omgående, på mindre än 1 sekund.
1 st/krt.
Art.nr. 80919

Skyddsvisir
Visiret täcker hela ansiktet. Engångsvisir som går att rengöra och desinfektera med ytdesinfektionsmedel med tensider (om vårdhygieniska riktlinjer hos ansvarig arbetsgivare tillåter)
EN166 CE klass 1 enligt artikel 8 (EU) 2016/425.
60 st/krt
Art.nr. 27407

Munskydd 3 lager blå

Munskydd FFP2 N95

Skoskydd standard

Munskydd IIR, godkända för sjukhusarbete. CE-märkta. 50 st/krt.

CE-märkta. 10 st/krt.

10x100 st/krt

Art.nr. 27408

Art.nr. 27170

Art.nr. 27138

PRODUKTER COVID-19
Levita Dispenser för handdesinfektion/tvål
Påfyllningsbar dispenser för handdesinfektion eller tvål. Rymmer 900 ml. Låsbart lock.
Art.nr. 71011

Handdesinfektion i sprayform - perfekt att ha med sig
Handdesinfektion med 70% alkohol. Effektiv mot både bakterier och många virus. Perfekt
att ha med sig. Aerosolappliceringen gör det möjligt att enkelt komma åt hela handen,
även under naglar.
75 ml Spray
12 st/krt
Art.nr. 30290

Activa ErgoSpray - uppladdningsbar sprayflaska
En professionell sprayflaska lämplig för desinfektions- och rengöringsmedel. Flaskans membran
och tätningar klarar klor, alkohol, väteperoxid och alkaliska ämnen. Sprayflaskan är utrustad med
ett litiumjonbatteri med en körtid på 4 timmar.
Batterinivån är lätt att kontrollera med LED-indikatorn på handtaget. En liter lösning räcker till över
100 m2. Den professionella pumpen jobbar automatiskt: endast tryck på knappen (2-3 sek) för att
starta sprayningen. Tryck lätt på knappen igen för att stoppa sprayningen. Activa ErgoSpray är
utrustad med ett justerbart munstycke från 80 till 120 mikron.
18 st/krt.
Art.nr. 26006

Tillåten procent
Klor

Max 2%

Alkohol

Max 4%

Peroxid

Max 3%

Alkali

Max 4%

Sur
Ozon

Max 4%
Obegränsat

LITHIUM
TECHNOLOGY

YTDESINFEKTION I SPRAYFORM
Ytdesinfektion i sprayform - snabbt & hygieniskt
Desinfektionsmedel i sprayform för alla hårda ytor. Spraya på en mjuk trasa, papper
eller direkt på ytan som ska behandlas. Låt dunsta eller torka med papper. Lämnar
inga rester på ytan och är helt doftfri. Underlättar desinficering av dörrhandtag, ledstänger, kranar etc. Spraya på och låt dunsta eller torka med papper. Även perfekt för
att desinficera plexiglasskydd vid kassadiskar och liknande.
170 ml - art.nr. 30282 (12 st/krt)
400 ml - art.nr. 30284 (12 st/krt)

DISTANSMATTOR FÖR OFFENTLIGA MILJÖER

Distansmattor för att minimera
smittspridning (Covid-19)
En matta som på ett enkelt sätt hjälper till att minska
smittspridning av Covid-19. De så kallade distansmattorna
är en tydlig påminnelse om att hålla tillräckligt avstånd i
butiker, på kontor etc. 90 x 200 cm. Finns i 2 olika varianter.

Matta 90x200 cm
”Keep distance” figurer
Art.nr. 79446

Matta 90x200 cm
”Keep distance” fotspår
Art.nr. 79447

GOLVSTÄLL TILL HANDDESINFEKTION
Ett stilrent och praktiskt golvställ för handdesinfektion. Höjd ca 116 cm.
Komplettera stället med droppbricka, skylthållare och hänglås med kod.

Droppbricka
Till golvställ. Art.nr. 49212

Hänglås
Med kod. Art.nr. 29354

Passar till automatiska dispensrar från
t.ex. DAX, Deb, Tork,
Sterisol.

Skylthållare
Skriv ut valfritt budskap eller reklam.
Skylthållare med svart ram och fästklämma i kraftig plast. Art.nr. 49216

Handdesinfektion
Liv des 75
Pump 600 ml. Art.nr. 30243

49210

49211

49215

Droppbricka
Golvställ för handdesinfektion
•
•
•

Till golvställ 49215 för automatiska
dispensrar Art.nr. 49219

För handdes. 1 liter Art.nr. 49210
För handdes. 600 ml Art.nr. 49211
För automatiska dispensrar, golvställ ”Bas” Art.nr. 49215

Se nästa sida
för golvställ ”Bas”
för automatiska
dispensrar

GOLVSTÄLL TILL HANDDESINFEKTION
FÖR AUTOMATISKA DISPENSRAR

Ett stilrent och praktiskt golvställ för handdesinfektion. Höjd ca 116 cm. Komplettera stället
med droppbricka, skylthållare och hänglås med kod. Med Activa Golvställ Bas kan du fästa
olika automatiska dispensrar. Specialdroppbricka beställs separat.
Passar flera
olika automatiska
dispensrar!

Dispenser Sterisol
Art.nr. 51042
Activa Golvställ Bas
Art.nr. 49215
Droppbricka till Golvställ Bas
Art.nr. 49219

Tork Dispenser Sensor S4
Art.nr. 50245
Activa Golvställ Bas
Art.nr. 49215
Droppbricka till Golvställ Bas
Art.nr. 49219

Dispenser Deb Touch Free
TF2
Art.nr. 52304
Activa Golvställ Bas
Art.nr. 49215
Droppbricka till Golvställ Bas
Art.nr. 49219

DAX Automatisk Dispenser
700 ml
Art.nr. 30056
Activa Golvställ Bas
Art.nr. 49215
Droppbricka till Golvställ Bas
Art.nr. 49219

