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Produkty Magnolia

Linia produkcyjna
płynów

Linia produkcyjna
Tabletek Antypieniących
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Puli-Jet Classic
Jest to koncentrat do czyszczenia i eliminowania przykrego zapachu z systemów
ssących zainstalowanych w unitach dentystycznych
Należy przygotować 5% roztwór w gorącej wodzie , a następnie przepuścić przez
układ ssący najlepiej używając wiaderka Pulse Cleaner . Nie spłukiwać.
Opakowanie zbiorcze 4 x 5 l zawiera 1 pompkę dozującą.

CHARAKTERYSTYKA:
•Skuteczny detergent
•Nie wytwarzający piany
•Łagodny w stosunku do
wszystkich materiałów
“Cattani” (nie powoduje
korozji )
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Puli-Jet Plus
Koncentrat do czyszczenia i usuwania nieprzyjemnego zapachu z dentystycznych
systemów ssących.
Przygotować 0,8% roztwór w gorącej wodzie , następnie zassać z wiaderka Pulse
Cleaner i przepuścić przez układ ssący.
Nie należy przepłukiwać.

Dozownik zamocowany jest na butelce pod nakrętką.
Produkt zawiera wysoko stężone pochodne fenolowe i detergent o pH zasadowym.
Środek nie wytwarza piany.
Detergent posiada certifikat normy CE 0434 jako Wyrób Medyczny.
Skuteczność testowana przez BIOLAB (Milan – Italy),
Laboratorium akredytowane przez Włoskie Ministrerstwo
Zdrowia
Działanie bakteriobójcze
European Official Methods prEN 13727
Działanie Grzybobójcze
European Official Methods prEN 13624
Działanie Przeciwwirusowe
European Official Methods CEN/TC216N270
Działanie przeciwprądkowe
European Official Methods prEN 14384

Skuteczność dezynfekcyjna w praktycznych warunkach
używania : CBT – filtracja i posiew na agarze

CHARAKTERYSTYKA:
- Skuteczny detergent
- Nie wytwarzający piany
- Skuteczność potwierdzona
międzynarodowo
- Łagodny w stosunku do
wszystkich materiałów firmy
Cattani( nie powoduje korozji)
- Przyjazny dla środowiska

4

Wyrób Medyczny zgodny
z Certyfikatem CE Klasa
II/A
Stosować rozcieńczenie:
20 ml
2,5 l gorącej wody

Butelka 1 litr

50 kąpieli dezynfekcyjnych
(125 l 0,8% roztworu
dezynfekcyjnego )

100 kąpieli sanitarnych
(250 l 0,4% roztworu
sanitarnego )
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Pulse Cleaner
Wiaderko do rozcieńczania i zasysania roztworu czyszczącoodkażającego przez system ssący w unicie dentystycznym.
Umieścić węże ssące na króćcach wiaderka , których elementy
wewnętrzne poruszając się wytwarzają pulsacje i turbulencje
strumienia płynu , co umożliwia usuwanie zanieczyszczeń. Cattani
S.p.A dostarcza adaptery do wszystkich rodzajów
terminali.Pojemność wiaderka wynosi 2,5 litra.

Wlać pozostały w wiaderku płyn do spluwaczki w celu jej wyczyszczenia..
Pozostawić na kilka minut (max. 30 minut), po czym spłukać.
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CE – Tabletki Dezynfekcyjno Antypieniące
Opakowanie 50-tabletek (każda tabletka zawinięta jest w folie
rozpuszczalną wodzie)
Produkt zdecydowanie redukuje tworzenie sie piany wewnątrz dentystycznych systemów
ssących,co jest szczególnie istotne w suchych systemach ssących.
Tabletka zawiera środek dezynfekcyjny o przedłużonym działaniu wobec
aspirowanego płynu. Zapobiega to powstawaniu przykrych zapachów w wyniku
fermentacji i rozsiewaniu zarodników do otaczającego powietrza.

Testy wykonane przez BIOLAB (Milan Italy), laboratorium akredytowane
przez Włoskie Ministerstwo Zdrowia :
Skuteczny środek dezynfekcyjny
-Działanie bakteriobójcze (prEN 13727)
-Działanie grzybobójcze (prEN 13624)
Skuteczność dezynfekcyjna w
warunkach praktycznego stosowania:
CBT tamponu umieszczonego
wewnątrz węża ssącego. Data
18/02/2005
1 tabletka ok.6 g. Rozpuszcza się w ciągu przeciętnego dnia pracy.Na koniec dnia
pozostałe fragmenty można wypłukać gorącą wodą..
1 tabletka zawiera 1,2 g aldehydu ortoftalowego (aktywny środek
dezynfekujący)

Charakterystyka:

• Produkt umożliwia dentyście
ciągłość pracy nawet w przypadku
aspiracji płynów pieniących
• Zapobiega powstawaniu przykrych
zapachów .
• Zapobiega rozsiewaniu zarodników
w powietrzu.
• Potwierdzona skuteczność
dezynfekcyjna (EN)
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Umieścić tabletki w taki sposób ,by aspirowane płyny nasączały je i w
konsekwencji rozpuszczały.
W przypadku małych filtrów , należy rozłupać tabletkę na pół wzdłuż
nacięcia.
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Antypieniące tabletki czyszczące
Opakowanie 50-tabletek (każda tabletka zawinięta w folię rozpuszczalną w
wodzie )

1 tabletka 6 g. zawiera 0,72 g. bronopolu
(2-bromo 2-nitro 1,3-propandiolu) i jest
rozpuszczalna w ciągu przeciętnego dnia
roboczego.
Wieczorne przepłukiwanie :pod bieżącą
ciepłą wodą .

CHARAKTERYSTYKA:

• Produkt pozwala dentyście na ciągłą
pracę nawet w przypadku aspiracji
płynów pieniących się.
• Zapobiega powstawaniu przykrych
zapachów.
• Skuteczność bakteriostatyczna dzięki
zastosowaniu bronopolu (2-bromo 2nitro 1,3-propandiolu)
• Zapobiega powstawaniu czarnego żelu
tworzącego się po aspiracji krwi.
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Eco-Jet 1 - CE doskonały dezynfektant
(spray/chusteczki)
Roztwór wodno-alkoholowy Chlorku Didecylodimetyloamoniowego
do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni unitów dentystycznych.

1 butelka zawiera 500 ml roztworu
dezynfekującego na ok.700
aplikacji .

1 opakowanie zawiera 100
nasączonych chusteczek .
Zalecany do powierzchni gładkich.

Zalecany do powierzchni
nieregularnych , szorstkich i
trudnodostępnych.

•
•
•
•
•
•

Testy wykonane przez BIOLAB (Milan Italy) laboratorium akredytowane przez
Włoskie Ministerstwo Zdrowia :
Skuteczność Dezynfekcyjna:
-Bakterjobójcza(prEN 13713- EN13697)
-Grzybobójcza
(prEN 13650)
-Przeciwwirusowa (CEN/TC 216 N 270)
-Przeciwprądkowa (prEN 14348)
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CHARAKTERYSTYKA:
•Produkt zawiera zaledwie 10%
alkohol, dlatego jest szczególnie
łagodny dla materiałów
plastikowych i materiałów z
których wykonane są siedziska
foteli.
•Jest to środek dezynfekcyjny jak
również przeciwprądkowy i
przeciwwirusowy (certyfikaty EN).
•Posiada lekki zapach kwiatowy .
•Ponieważ jest wyprodukowany na
bazie WNW nie pozostawia plam.
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ECO-JET 2 Środek dezynfekująco-myjący do
instrumentów
Doskonały środek dezynfekcyjny do czyszczenia i odkażania
dentystycznych narzędzi chirurgicznych.
Zawiera 20% Aktywny Środek Dezynfekcyjny Disinfectant (aldehyd ortoftalowy) i
13,5% nie-jonowy detergent tenzydowy . Certifikat : CE 0434 (klasa II/A), zgodny z
z Official European Methods:
prEN 13727 – prEN 14561 – prEN 14562 – prEN 14486
Roztwór ma udokumentowane działanie bakteriobójcze, grzybobójcze , przeciwwirusowe i mycobactericide.
Należy stosować roztwór : 3% jako dezynfektant przez 10 min, a roztwór 1,5% jako
dezynfektant przez 60 minut.

Instrukcja: wlać roztwór do
naczynia szklanego, plastikowego lub
metalowego następnie zanurzyć
instrumenty bezpośrednio po ich
użyciu ( celem uniknięcia skażenia
nie należy pozostawiać instrumentów
w polu operacyjnym ) .Poczekać 60
minut do chwili kiedy instrumenty są
odkażone a następnie je wyczyścić.
Wiertła i bardzo zabrudzone
narzędzia proponujemy czyścić w
myjce ultradźwiękowej z roztworem
Eco-Jet 2 .

CHARAKTERYSTYKA:
-Wygodny (koncentrat )
-Bezpieczny dla personelu
pomocniczego (posiada certyfikat
zgodny ze standardami CE).
-Nie niszczy instrumentów
dentystycznych
-Nie wytwarza toksycznych
oparów .
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Lubri-Jet
Wysokiej jakości lubrikant silikonowy
SPRAY
KROPLE

Opakowanie 4 x 150 ml-puszka
Pozwala zachować miękkość i
elastyczność części gumowych i
plastikowych (suwaki zamykające
terminal ssaka , etc.).
Nie zawiera substancji
łatwopalnych.

Opakowanie 4 x 30 ml - fiolka.
Wkraplać kroplę w miejsca
pracujących połączeń nożyczek,
penset, etc.
Stosować wyłącznie na czyste i
suche narzędzia przed
zapakowaniem w rękawy do
sterylizacji.

CHARAKTERYSTYKA:
•Do prostej i taniej konserwacji narzędzi.
•Spray nie zawiera substancji
łatwopalnych , dlatego może być
używany także w pobliżu otwartego
płomienia.
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AC Net
Zawiera roztwór wodno-alkoholowy niejonowych tenzydów które są
szczególnie łagodne w stosunku do metali i wszelkiego rodzaju powłok.
Gotowy do użycia środek czyszczący w spray’u do sterylizacyjnych
komór autoklawów.

CHARAKTERYSTYKA:
•W prosty i praktyczny sposób
umożliwia bieżącą
konserwację autoklawów.
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Krem ochronny do rąk zapobiegający wysuszeniu i
reddening spowodowanych częstym myciem oraz
używaniem rękawic lateksowych. Preparat
szybkowchłanialny .

CHARAKTERYSTYKA:
•Specjalnie conceived dla stomatologii .
•Tańszy od innych produktów dostępnych w dystrybucji na szeroką skalę
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Aqua Plus
Koncentrat do czyszczenia i
konserwacji układów oraz instalacji
wodnej zasilającej unit dentystyczny.
Zabezpiecza przed powstawaniem
biofilmu i zakażeń krzyżowych .

FOTO

W TRAKCIE PROCESU CERTYFIKACJI
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Emulsja Antyseptyczna
Do Rąk

TESTY SKUTECZNOŚCI
P-BAKTERYJNEJ W TRAKCIE
OPRACOWANIA
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KONIEC
Dziękujemy za uwagę.
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