
ALPRO-Katalog

Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni

Czyszczenie i dezynfekcja systemów ssących

Dezynfekcja narzędzi i wierteł

Dekontaminacja przewodów i uzdatnianie wody

Czyszczenie i dezynfekcja końcówek

Pielęgnacja rąk



 BIB forte eco   
Wysokoefektywny koncentrat przez-
naczony do pozabiegowej dezynfekcji 
i czyszczenia narzędzi stomatologicz-
nych, ogólno medycznych jak również  
narzędzi rotacyjnych. Nie zawiera 
fenoli i aldehydów. Posiada pełne 
spektrum działania.

uu Zmiana roztworu co 7 dni
uu Roztwór 0,5% (5ml na 1 litr wody)
uu Bakteriobójczy (w tym TBC i MRSA)
uu Grzybobójczy
uu Wirusobójczy (w tym HBV, HIV i HCV,  
Herpes simplex, influenza, polio)
uu Nie powoduje korozji 
uu Można używać w myjkach ultradźwiękowych
uu  Certyfikat VAH

Spełnia wymagania instytutu RKI (Robert Koch Institut)
w zakresie profilaktyki choroby „Creutzfeldt-Jakob 
disease“ (CJD) pH >10.

Ulega biodegradacji zgodnie z zasadami OECD. 

BIB forte eco posiada następujące rekomendacje:  
Komet, Busch & Co., Acurata, DENTSPLY Maillefer, 
Elma, Fujinon, SS White, VDW, Henke-Sass Wolf i Karl 
Storz.

Wyrób medyczny Kl. IIb CE 0123 

Stężenie podstawowe

uu roztwór 0,5% przez  60 minut
uu roztwór 1,0% przez  30 minut
uu roztwór 2,0% przez  15 minut

Stężenie w myjkach ultradżwiękowych:

uu roztwór 4,0% przez  5 minut
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 MinutenSpray   
Szybka dezynfekcja i 
czyszczenie powierzchni 
medycznych. Nie zawiera 
aldehydów i fenoli. Roztwór 
gotowy do użycia. Zalecany 
dla końcówek stomatologi-
cznych, asystorów, mebli, 
sprzętu lekarskiego i innych 
przedmiotów odpornych na działanie alkoholu. Posiada 
pełne spektrum działania. Zalecany przez Sironę.

Wyrób medyczny kl. IIa CE 0123

uu Dezynfekcja w czasie 1 minuty
uu Bakteriobójczy (w tym TBC, MRSA)
uu Grzybobójczy i wirusobójczy (HBV, HIV, HCV, Herpex  
simplex, Influenza, H1N1, H5N1, Vaccinia, wirusy 
Adeno) 
uu Przyjemny, świeży zapach
uu Certyfikat VAH/DGHM
uu Ulega biodegradacji zgodnie z zasadami OECD

 CidWipes eco   
Nasączone chusteczki przezna-
czone do szybkiej dezynfekcji i 
czyszczenia powierzchni medy-
cznych. Nie zawierają aldehydów 
i fenoli. Szczególnie zalecane 
do końcówek stomatologicz-
nych, asystorów, mebli, sprzętu 
lekarskiego i innych przedmi-
otów odpornych na działanie alkoholu. Posiadają pełne 
spektrum działania. Zalecane przez Sironę. 

Wyrób medyczny kl. IIa CE 0123

uu Dezynfekcja w czasie 1 minuty
uu Bakteriobójcze (w tym TBC, MRSA)
uu Grzybobójcze i wirusobójcze (HBV, HIV, HCV, Herpex  
simplex, Influenza, H1N1, H5N1, Vaccinia, wirusy 
Adeno) 
uu Certyfikat VAH/DGHM
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Bezalkoholowa dezynfekcja  
i czyszczenie powierzchni  
czułych na działanie alkoholu.  
Roztwór gotowy do użycia.  
Zalecany do dezynfekcji 
pleksi, tapicerek oraz plas-
tikowych elementów unitów 
stomatologicznych Posiada  
pełne spektrum działania.  
Zalecany przez Sironę. 

Wyrób medyczny kl. IIa CE 0123

uu Dezynfekcja w 1 minucie
uu Bakteriobójczy (MRSA)
uu Grzybobójczy i wirusobójczy (HBV, HIV, HCV, Herpex 
simplex, Influenza, H1N1, H5N1, Vaccinia, Wirusy Noro)
uu Aplikacja w postaci piany
uu Certyfikat VAH/DGHM
uu Ulega biodegradacji zgodnie z zasadami OECD

 DesNet +   
Koncentrat przeznaczony do mycia i 
dezynfekcji wszystkich powierzchni zmy-
walnych w gabinetach takich jak podłogi 
i ściany. Nie zawiera aldehydów i fenoli. 
Posiada pełne spektrum działania.

Wyrób medyczny kl. IIa CE 0123.

uu Stężenie robocze 0,5% (1 litr wystarcza na 
200 litrów wody)
uu Bakteriobójczy (w tym TBC, MRSA)
uu Grzybobójczy i wirusobójczy (HBV, HIV, HCV, Herpex 
simplex, Influenza, H1N1, H5N1, Vaccinia, wirusy 
Adeno, Rota, Noro i Polio) 
uu Skutecznie rozpuszcza brud i tłuszcz

Do tapicerek
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 WL-clean   
Bezalkoholowy preparat do oczyszcza-
nia przewodów wodnych oraz całego 
wnętrza końcówki i turbin stomatologi-
cznych przed sterylizacją. Tylko czyste 
instrumenty powinny być sterylizowane. 
Skutecznie usuwa osady i zanieczyszcze-
nia krwi, śliny i biofilmu. Jedna butelka 
WL-clean wystarcza na 150 aplikacji. 
Stosowanie WL-clean zalecają wiodący 
producenci końcówek stomatologicznych. 
WL-clean nie zawiera aldehydów i fenoli. 

Wyrób medyczny kl. I CE

uu Skutecznie oczyszcza z krwi, śliny i biofilmu
uu Udrażnia zapchane przewody końcówek
uu Certyfikat Sirony, W&H, NSK, SciCan, KaVo, Morita
uu Ulega biodegradacji zgodnie z zasadami OECD

Wnętrze końcówki po zabiegu chirurgicznym

Oczyszczona końcówka

Stosowanie produktów WL  
przedłuża żywotność końcówki
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ek  WL-cid   
Preparat dezynfekujacy przewody wodne 
oraz całe wnętrze końcówek i turbin 
stomatologicznych. Środek dezynfekujacy 
ma pełne spektrum działania. WL-cid 
stanowi alternatywę w stosunku do 
sterylizacji w autoklawach. Jedna butelka 
WL-cid wystarcza na 150 aplikacji. Stoso-
wanie WL-cid zalecają wiodący producen-
ci końcówek stomatologicznych. WL-cid 
nie zawiera aldehydów i fenoli.

Wyrób medyczny kl. IIb CE 0123

uu Dezynfekcja w 1 minucie
uu Bakteriobójczy (w tym TBC, MRSA)
uu Grzybobójczy i wirusobójczy (HBV, HIV, HCV, Herpex 
simplex, Influenza, H1N1, H5N1, Vaccinia, wirusy 
Adeno) 
uu Certyfikat Sirony, W&H, NSK, SciCan, KaVo, Morita
uu Ulega biodegradacji zgodnie z zasadami OECD

Stosowanie produktów WL 
przedłuża żywotność końcówki
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 Adapter 04/G (Stal nierdzewna) 
Uniwersalny do wszystkich turbin z szybkozłączką „Multiflex” KaVo 
i SciCan

 Adapter 05/G (Stal nierdzewna) 
Uniwersalny do wszystkich turbin z szybkozłączką Bien Air

 Adapter 02/G (Stal nierdzewna) 
Do wszystkich typów końcówek i turbin zgodnych z szybkozłączką ISO

 Adapter 03/G (Stal nierdzewna) 
Uniwersalny do wszystkich turbin z szybkozłączką Sirona

 Uniwersalny Adapter 01 (Plastikowy) 
Uniwersalny do wszystkich typów  
urządzeń zgodny z ISO 9168  
może również służyć do oleju.

 Adapter 06/G (Stal nierdzewna) 
Uniwersalny do wszystkich turbin z szybkozłączką „Roto-Quick” W&H

 Adapter 09/G (Stal nierdzewna) 
Uniwersalny do wszystkich turbin z szybkozłączką NSK

 Adapter 10/G (Stal nierdzewna) 
Uniwersalny do wszystkich turbin z szybkozłączką Morita

 Adapter 11/G (Stal nierdzewna) 
Do piaskarek ACTEON AIR N GO „Supra/Perio“

 Adaptery   
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Wysokoefektywny koncentrat przez-
naczony do codziennego czyszczenia i 
dezynfekcji  ssaków, ślinociągów oraz 
spluwaczek. Doskonale rozpuszcza 
osady nieorganiczne i zabrudzenia w 
przewodach, zapobiega powstawaniu 
piany oraz eliminuje brzydkie zapachy. 
Nie zawiera aldehydów i fenoli. Zalecany 
przez Sironę.

Wyrób medyczny kl. IIa CE 0123

uu Stężenie robocze 5% (50ml na 1 litr wody)
uu Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy (HCV)
uu Skutecznie rozpuszcza ślinę, pył i inne osady
uu Ulega biodegradacji zgodnie z zasadami OECD

 AlproJet-W   
Koncentrat przeznaczony do czyszcze-
nia ssaków, ślinociągów oraz spluwa-
czek. Doskonale usuwa zabrudzenia z 
krwi, śliny oraz pozostałe zabrudzenia 
pochodzenia organicznego. Zaleca się 
jego stosowanie przynajmniej raz w ty-
godniu lub po zabiegach chirurgicznych. 
Preparat zapobiega powstawaniu piany w 
przewodach. Nie zawiera aldehydów oraz 
fenoli. Zalecany przez Sironę.

Wyrób medyczny kl. IIa CE 0123

uu Stężenie robocze 5% (50ml na 1 litr wody)
uu Skutecznie rozpuszcza zabrudzenia krwi, bialka i 
innych osadów organicznych
uu Zapobiega powstawaniu piany
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 AlproCleaner   
Preparat zawierający związki zasadowe 
przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji 
zakrwawionych spluwaczek dentystycznych, 
odpływów i separatorów amalgamatu. 
Preparat uniemożliwia pienienie się 
zanieczyszczeń krwiopochodnych. Ulega 
biodegradacji zgodnie z zasadami OECD. 
Kompatybilny ze wszystkimi materiałami.

uu Usuwa zabrudzenia z krwi
uu Bakteriobójczy 
uu Grzybobójczy
uu Zalecany przez Sironę

Wyrób medyczny kl. IIa CE 0123

 CREMANA Creme-Lotion 
Krem do intensywnej 
pielęgnacji i ochrony 
skóry rąk. Łatwy do 
rozprowadzenia, bardzo 
szybko się wchłania, 
przyjemnie pachnie.
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Preparat przezna-
czony do dezyn-
fekcji wycisków 
stomatologicznych. 
Gotowy do użycia. 
Można stosować do 
wszystkich typów 
i gatunków mas 
wyciskowych. Preparat nie zmienia objętości i kształtu 
wycisku a redukuje kwasowość powierzchni wycisku. 
Nie zawiera aldehydów i fenoli. Posiada pełne spekt-
rum działania.

Wyrób medyczny kl. IIa CE 0123 

uu Dezynfekcja w 5 minut
uu Bakteriobójczy (w tym TBC)
uu  Grzybobójczy i wirusobójczy (HBV, HIV, HCV, Herpex 
simplex, Influenza, H1N1, H5N1, Vaccinia)
uu Redukuje kwasowość powierzchni wycisku 
uu Certyfikat VAH/DGHM
uu Preparat można stosować przez 7 dni
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 Alpron   
Koncentrat przeznaczony do dekontaminacji  
i dezynfekcji wody chłodzącej koncówki sto-
matologiczne. Gwarantuje optymalną jakość 
wody oraz pomaga utrzymać przewody wod-
ne unitów stomatologicznych w czystości. 
Dodawany systematycznie do butelki z wodą 
w stężeniu 1% zapobiega powstawaniu 
biofilmu w przewodach. Nietoksyczny dla 
pacjenta. Dozowanie poprzez butelkę unitu 
lub urządzenia dozujące. Zalecany przez 
Sironę. Wyrób medyczny kl. IIa CE 0123

uu Preparat stosuje się w stężeniu 1%
uu Uniemożliwia osadzanie się zabrudzeń w przewodach
uu Bakteriobójczy, grzybobójczy, glonobójczy
uu Przyjemny smak wody
uu Rozpuszcza kamień wodny
uu Zapobiega powstawaniu biofilmu

Przed eliminacją biofilmu Po eliminacji biofilmu

Eliminacja biofilmu jest przeprowadzana produktem BRS

 Bilpron   
Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do 
dezynfekcji przewodów wodnych unitów sto-
matologicznych w zakresie pozabiegowym. 
Bilpron należy stosować podczas przerw 
weekendowych oraz urlopu tak aby zapobiec 
powstawaniu biofilmu oraz kontaminacji 
przewodów. Bilpron należy wprowadzić do 
przewodów za pomocą butelki wody desty-
lowanej i pozostawić na czas nieobecności. 
Bilpron dezynfekuje i chroni przewody przed biofilmem 
oraz usuwa osady.  Zalecany przez Sironę. Wyrób medy-
czny kl. IIa CE 0123

uu Stosowanie przez weekend lub urlop
uu Gotowy do użycia
uu Bakteriobójczy, grzybobójczy 
uu Rozpuszcza kamień wodny
uu Zapobiega powstawaniu biofilmu



Kol-Dental
ul. Cylichowska 6
04-769 Warszawa

Telefon: (022) 514 62 00
Telefax: (022) 514 62 91
info@koldental.com.pl
www.koldental.com.pl

 
Artstom
ul. Lubinska 5
53-623 Wroclaw

Telefon: (071) 330 00 32
Telefax: (071) 330 23 00
artstom@artstom.com.pl
www.artstom.com.pl

www.alpro-medical.pl

Dystrybutorzy w Polsce


