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FUGTIGHEDSBEVARENDE FORBEHANDLINGSMIDDEL 
TIL INSTRUMENTTRANSPORT

PREPCLEAN® — FOREVER WET

Non-enzymatisk og ikke aerosol dannende.

Hjælper med at forebygge indtørring af bio-

film på kirurgiske instrumenter og skoper.

Prepclean Forever Wet er pH-neutral, ikke 

aerosoldannende og fugtbevarende. Den 

bevarer fugten på urene instrumenter og 

forhindrer derved indtørring af bio-film på 

kirurgiske instrumenter og skoper. Dette 

produkt lægger sig omkring instrumenter-

ne, så de holder sig fugtige. Det gør pro-

duktet ideelt til at holde urene instrumenter 

fugtige under transport eller ved henstand i 

længere tid.

Ved at påføre Prepclean Forever Wet vil 

instrumenterne forblive fugtige i op til 48 

timer uden indpakning og op til 72 timer 

indpakkede.

Produktet er velegnet til anvendelse på 

operationsstuer, endoskopiafsnit, ambula-

torier, tandlæger og andre afdelinger hvor 

kirurgiske instrumenter skal transporteres 

over længere afstande før genbehandling.

Varenummer: 345PFW32, 

Karton med 6 spray-flasker á 946ml
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FUGTIGHEDSBEVARENDE FORBEHANDLINGSMIDDEL 
TIL INSTRUMENTTRANSPORT

PREPCLEAN® — FOREVER WET

Fordele ved Prepclean Forever Wet:

Brugsanvisning:

» Holder urene instrumenter fugtige og hjæl-

per med at forebygge indtørring af bio-film 

» Velegnet til instrumenter der skal stå natten 

eller weekenden over. 

 

» I modsætning til andre tilsvarende produkter 

forbliver Prepclean Forever Wet fugtig. 

 

» Hjælper med at forebygge indtørring af blod 

og vævsrester på instrumentoverflader og i hulrum

» Aktiv allerede ved kontakt med instrumentet

» Afvaskes nemt, kompatibel med vaske- 

disinfektorer

» Ingen forurening i form af sprøjt eller lignen-

de under transport

» pH-neutral, skader ikke instrumenter og skoper

» Ikke-aerosol dannende, derfor også miljøvenlig

Advarsel: 

Undgå længerevarende hudkontakt.

Må ikke indtages.

Opbevares utilgængeligt for børn.

1. Produktet sprøjtes direkte på de urene  

instrumenter og skoper umiddelbart efter brug. 

2. Lad produktet sidde indtil instrumenterne 

skal rengøres.

Så længe alle overflader er fuldstændigt dæk-

kede, er ekstra påførsel unødvendig. 

3. Instrumenterne kan sættes direkte i vaske- 

disinfektoren. Skal instrumenterne rengøres  

manuelt, skal de dog skylles først.


