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PrimaDent Spray
SPRAY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Gotowy do użycia, szybko działający preparat dezynfekcyjny na bazie alkoholu do profila- 
ktycznej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. 
Produkt nie jest odpowiedni do końcowej dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych. 

CECHY: 
• szerokie spektrum działania już w ciągu 1 minuty przy wysokim obciążeniu
• innowacyjna formuła nie podrażniająca dróg oddechowych
• łagodny dla użytkownika i kompatybilny z powierzchniami odpornymi na działanie alkoholu
• szybko odparowuje nie pozostawiając smug 
• receptura pozwalająca na impregnację chusteczek
• dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny i produkt biobójczy 
• dostępny w trzech przyjemnych zapachach: Lemon, Aqua Fresh, Floral

CZAS SPEKTRUM DZIAŁANIA

1 min. Bakterie wg norm EN 13727 oraz EN 13697 (wysokie obciążenie)

1 min. Drożdżaki (candida albicans) wg norm EN 13624 oraz EN 13697 (wysokie obciążenie)

1 min. Inaktywacja TB (gruźlicy) (M. terrae, EN 14348 wysokie obciążenie)

1 min.
Wirusy osłonkowe (np. HBV, HIV, HCV) zgodnie z EN 14476 oraz DVV/2012 w teście 
powierzchni, wysokie obciążenie

1 min. Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS (adeno-, noro- i rotawirusy, wysokie obciążenie)

2 min.
Czasy ekspozycji dla systemów do wycierania chusteczkami: Bakterie i Candida 
albicans (VAH, EN 16615, wysokie obciążenie)

SKŁAD: 100 g produktu zawiera: 43,0 g etanolu; 8,0 g 1-propanolu; 0,055 g chlorku didecylodimetyloamoniowego.

OPAK0WANIE: 1 litr 5 litrów

aquafreshZAPACHY: 
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PrimaDent Wipes
CHUSTECZKI DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Wilgotne chusteczki nasączone preparatem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu do dezyn-
fekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Produkt nie jest 
odpowiedni do dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych. 

CECHY: 
• do dezynfekcji małych powierzchni i nieinwazyjnych urządzeń medycznych,  

odpornych na działanie alkoholi
• szybkie i  efektywne działanie w walce z bakteriami, grzybami i wirusami
• produkowane z najwyższej jakości włókien, odpornych na rozerwanie
• nasączone środkiem, który szybko wyparowuje i nie pozostawia nalotu
• wysoka wydajność i kompatybilność materiałowa
• nie zawierają aldehydów ani fenoli
• posiadają przyjemny zapach
• są bardzo dobrze tolerowane przez skórę
• dopuszczone do obrotu jako produkt biobójczy i wyrób medyczny 

CZAS SPEKTRUM DZIAŁANIA

1 min. Bakterie wg norm EN 13727 oraz EN 13697 (wysokie obciążenie)

1 min. Drożdżaki (Candida albicans) wg normy EN 13624 oraz EN 13697 (wysokie obciążenie)

1 min. Prątki gruźlicy TB Tuberculosis (M.terrae) wg normy EN 14348 (wysokie obciążenie)

1 min. Wirusy osłonione (np. HBV, HIV, HCV) wg DVV/2012 (wysokie obciążenień)

1 min. Adenowirusy wg normy EN 14476 (wysokie obciążenie)

1 min. Norowirusy wg normy EN 14476 (wysokie obciążenie)

2 min.
Wg normy EN 16615: Bakterie i drożdżaki (Candida albicans) wg normy VAH, 
wersja 02.04.15 (wysokie obciążenie)

5 min.
Bakterie i Candida albicans (dot. preparatu, którym nasączone są chusteczki, wpis 
na listę VAH/DGHM): stężony – 5 min. (najkrótszy czas aplikacji dla preparatów  
do dezynfekcji powierzchni z listy VAH/DGHM)

SKŁAD: 100 gram roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera: 43,0 g etanolu; 8,0 g 1-propanolu; 0,055 g 
chlorku didecylodimetyloamoniowego.

OPAK0WANIE: 
100 
sztuk



Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu oraz w karcie charakterystyki, dostępnej na stronie www.meditrans.pl/primadent

5

de
zy

nf
ek

cj
a 

po
w

ie
rz

ch
ni

PrimaDent Wipes
PrimaDent Foam

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Bezalkoholowy gotowy do użycia środek dezynfekujący przeznaczony do profilaktycznej 
dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Szczególnie zalecany do 
stosowania na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu, takich jak szkło akrylowe. 
Dzięki specjalnym składnikom myjącym pielęgnuje delikatne powierzchnie.

CECHY: 
• odpowiedni do powierzchni wrażliwych na alkohol
• szerokie spektrum działania przeciw bakteriom, drożdżakom i wirusom
• neutralne pH 7,2
• aplikacja w postaci gęstej piany 
• wydajny i łatwy w aplikacji 
• zatwierdzony jako wyrób medyczny i produkt biobójczy

CZAS SPEKTRUM DZIAŁANIA

1 min.
Bakterie i Candida albicans zgodnie z EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650 
(wysokie obciążenie)

2 min. Bakterie i Candida albicans zgodnie z EN 13697 (wysokie obciążenie)

1 min. Wirusy otoczkowe (np. HBV, HIV, HCV) według RKI/DVV (wysokie obciążenie)

1 min. Rotawirusy zgodnie z EN 14476 (niskie obciążenie)

30 min. Norowirusy zgodne z normą EN 14476 (niskie obciążenie)

30 min. Poliomawirusy - SV 40 (RKI/DVV wysokie obciążenie)

SKŁAD: 100 g zawiera: 0,24 g Chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetyloamoniowy; 0,24 g Chlorek N,N-didecy-
lo-N,N-dimetyloamoniowy; 0,24 g Chlorek dimetyloamoniowy C12-14 alkilo[(etylofenylo)metylo]-[(etylofenylo)
metylo]

1 litrOPAK0WANIE: 

BEZALKOHOLOWY ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
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PrimaDent Perfect
KONCENTRAT DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Środek w formie koncentratu do mycia i profilaktycznej dezynfekcji powierzchni wyrobów 
medycznych. Produkt nie jest odpowiedni do końcowej dezynfekcji inwazyjnych wyrobów 
medycznych. Zalecany do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni (blaty, ściany, podłogi itp.)

CECHY: 
• bezpieczny, bezaldehydowy preparat do czyszczenia i dezynfekcji
• kompleksowe spektrum działania przeciwko bakteriom, drożdżakom i wirusom
• wydajny - bardzo niskie stężenia aplikacji
• praktyczna butelka dozująca
• przebadany w obszarze medycznym zgodnie z najnowszymi normami

SKŁAD: 100 g produktu zawiera: chlorek didecylodimetyloamoniowy 5,6 g, N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopro-
pano-1,3-diamina 3,1 g
Rozporządzenie EN 648/2004: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% kationowe środki 
powierzchniowo czynne oraz substancje zapachowe.

OPAK0WANIE: 

STĘŻENIE CZAS SPEKTRUM DZIAŁANIA

0,5% 15 min.
Bakterie i Candida albicans zgodnie z EN
13727, EN 13624, EN 13697 (wysokie obciążenie)

3,0%
1,0%

15 min 
60 min

Bakterie i Candida albicans zgodnie z VAH, EN 16615  
(wysokie obciążenie)

2,0%
1,0%

5 min.  
60 min.

Wirusy osłonkowe (np. HBV, HIV, HCV) zgodnie z DVV/RKI  
(wysokie obciążenie)

1,0% 60 min TB (M. terrae) zgodnie z EN 14348 (niskie obciążenie)

3,0% 15 min. Poliomawirusy - SV 40 (RKI/DVV wysokie obciążenie)

1 litr
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PrimaDent CleanJet
KONCENTRAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI STOMATOLOGICZNYCH  
SYSTEMÓW SSĄCYCH I SPLUWACZEK

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Wysoce wydajny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji stomatologicznych syste-
mów ssących (włączając węże ssące i separatory amalgamatu) oraz spluwaczek. 

CECHY: 
• odpowiedni do wszystkich systemów ssących
• formuła niskopieniąca
• skuteczny dzięki zawartym detergentom i związkom usuwającym kamień  

i zapobiegającym tworzeniu się biofilmu
• wykazuje szerokie spektrum działania grzybobójczego, bakteriobójczego  

i wirusobójczego
• bardzo wydajny
• nie zawiera aldehydu
• praktyczna butelka dozująca

SKŁAD: Rozporządzenie EN648/2004: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kationowe środki 
powierzchniowo czynne, substancje zapachowe.

STĘŻENIE CZAS SPEKTRUM DZIAŁANIA

2% 
1%

5 min.  
60 min.

Bakterie oraz Candida albicans zgodnie z VAH (wysokie obciążenie) jako 
środek do dezynfekcji instrumentów

3% 2 min. Bakterie wg norm EN 13727 oraz EN 14561 (wysokie obciążenie)

3% 2 min. Candida albicans wg norm EN 13624, EN 14562 (wysokie obciążenie)

2% 2 min. Wirusy osłonione (tj. HIV, HBV, HCV) zgodnie z BGA(RKI)/DVV (obciążenie)

5 litrówOPAK0WANIE: 1 litr

PrimaDent Perfect
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PrimaDent Drill
PREPARAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI OBROTOWYCH

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Gotowy do użycia preparat do mycia oraz profilaktycznej dezynfekcji wierteł stomato-
logicznych, frezów, diamentowych, okrągłych dysków ściernych oraz innych narzędzi  
obrotowych. Nie jest odpowiedni do końcowej dezynfekcji półkrytycznych oraz krytycz-
nych wyrobów medycznych. 

CECHY: 
• posiada szerokie spektrum działania bakteriobójczego, wirusobójczego,  

drożdżakobójczego w bardzo krótkim czasie
• gotowy do użycia
• wolny od aldehydu
• posiada inhibitory korozji
• odznacza się znakomitą tolerancją materiału, z którego wykonane są wiertła  

(m.in. nikiel, tytan, węglik wolframu)
• jest przyjazny dla środowiska 
• zarejestrowany jako wyrób medyczny
• nie zawiera aldehydu

SKŁAD: Środki powierzchniowo czynne spełniają wymogi biodegradacji zgodnie z Rozp. 648/2004/EC.  
Zawiera: >30% środka wybielającego na bazie tlenu, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 
fosforanów oraz soli EDTA.

5 litrówOPAK0WANIE: 
2  

litry

CZAS SPEKTRUM DZIAŁANIA

5 min. Bakterie (w tym MRSA) według norm EN 13727, EN 14561, VAH (wysokie obciążenie)

5 min.
Drożdżaki (candida albicans) według norm EN 13624, EN 14562, VAH  
(wysokie obciążenie)

5 min. Mykobakterie (M. terrae i M. avium) zgodnie z EN 14348, EN 14563 (niskie obciążenie)

5 min.
W ograniczonym stopniu wirusobójcze (wirusy osłonione np. HBV, HIV i HCV)  
według DVV/RKI, EN 17111 (wysokie obciążenie)
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PrimaDent Protect
KONCENTRAT DO DEZYNFEKCJI INSTRUMENTÓW 

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Koncentrat do ręcznego mycia i dezynfekcji instrumentów ogólnych i chirurgicznych 
w procesie kąpieli zanurzeniowej. Odpowiedni także do zastosowania w myjkach 
ultradźwiękowych. 

CECHY: 
• szerokie spektrum bójcze przy niskich stężeniach roboczych przeciwko bakteriom, 

drożdżakom i wirusom otoczkowym
• nie wiąże żadnych białek (krwi) i ma bardzo dobre działanie czyszczące
• dzięki zawartości inhibitorów korozji chroni czyszczone narzędzia przed korozją; 
• nie zawiera aldehydu i fenolu 
• wykazuje bardzo wysoką skuteczność w przypadku zastosowania w myjce 

ultradźwiękowej; 
• produkt ma wysoką kompatybilność materiałową 
• przebadany w obszarze medycznym zgodnie z najnowszymi normami

STĘŻENIE CZAS SPEKTRUM DZIAŁANIA

1,5% 
1,0%

15 min 
60 min

Bakterie zgodnie z normami EN 13727, EN 14561 oraz wymogami 
Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (wysokie obciążenie)

1,5% 
1,0%

15 min 
60 min

Drożdżaki (candida albicans) zgodnie z normami EN 13624, EN 14562 
oraz wymogami Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Stosowanej VAH 
(wysokie obciążenie)

1,0% 5 min
Bakterie i Candida albicans w myjce ultradźwiękowej zgodnie z EN 14561  
i EN 14562 (wysokie obciążenie)

1,5% 15 min
„Ograniczone wirusobójcze” (wirusy osłonkowe, np. HBV, HIV, HCV) według 
DVV/RKI, EN 14476 i EN 17111 (wysokie obciążenie)

4,0% 60 min Działanie na poliomawirusy SV 40 zgodnie z EN 14476 (niskie obciążenie)

4,0%  
3,0%

30 min 
60 min

TB i mykobakterie (M. terrae i M. avium) według EN 14348 i EN 14563 
(niskie obciążenie)

SKŁAD: Zawiera chlorek didecylodimetyloamoniowy; N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diaminę. Roz-
porządzenie 648/2004/WE: Zawiera 5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% kationowych 
środków powierzchniowo czynnych, <5% soli EDTA, substancje zapachowe.

5 litrówOPAK0WANIE: 1 litr
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PrimaDent Protect PrimaDent Protect Powder
KONCENTRAT W PROSZKU DO DEZYNFEKCJI INSTRUMENTÓW 

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Preparat do ręcznego czyszczenia i końcowej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirur-
gicznych oraz endoskopów w procesie kąpieli zanurzeniowej. 

CECHY: 
• szerokie spektrum działania: bakteriobójczy, prątkobójczy, wirusobójczy,  

grzybobójczy, sporobójczy
• doskonała kompatybilność materiałowa
• posiada inhibitory korozji 
• nie zawiera aldehydów
• zbliżone do neutralnego pH 8
• przyjemny zapach
• formuła na bazie aktywnego tlenu

STĘŻENIE CZAS SPEKTRUM DZIAŁANIA

1,0% 5 min.
Bakterie i Candida albicans przy wysokim obciążeniu (zgodnie z VAH, EN 
13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562)

1,0% 5 min.
Bakterie TB (M.terrae) wg norm EN 14348 oraz EN14563  
(wysokie obciążenie)

2,0%  
1,0%

5 min.  
15 min.

Bakterie TB (M.terrae) wg VAH (wysokie obciążenie)

2,0% 10 min. M. avium zgodnie z EN 14348, EN 14563, VAH (wysokie obciążenie)

2,0%  
1,0%

10 min. 
60min.

Wirusy bezosłonkowe/osłonkowe przy wyskim obciążeniu  
(EN 14476,DVV/RKI, EN 17111)  
(EN 14476, EN 17111)

1,0% 5 min. Poliomawirusy SV 40 przy wysokim obciążeniu (RKI/DVV)

1,0% 10 min
Środek sporobójczy zgodnie z EN 17126 (B. subtilis, B. cereus), wysokie 
obciążenie

1,0% 5 min. Środek sporobójczy zgodnie z EN 17126 (C. difficile), wysokie obciążenie

2,0%  
1,0%  
2,0%

15 min.  
60 min.  
30 min.

Środek grzybobójczy zgodnie z EN 13624, EN 14562 (A. brasiliensis) 
niskie obciążenie  
niskie obciążenie  
wysokie obciążenie

SKŁAD: 648/2004/WE: > 30% wybielacz na bazie tlenu; < 5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 
fosforany, EDTA, enzymy, substancje zapachowe.

2 kgOPAK0WANIE: 
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Torebki do sterylizacji PrimaDent
TOREBKI DO PAROWEJ STERYLIZACJI NARZĘDZI

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Jednorazowe, samoprzylepne torebki wykonane z papieru medycznego i wielowarstwo-
wej folii PET/CPP. Torebki stosowane do sterylizacji narzędzi medycznych parą wodną 
(STEAM). Torebki w kolorze niebieskim o gramaturze papieru 60 g/m2 są przeznaczone 
do użytku w warunkach gabinetowych, natomiast torebki w kolorze zielonym o gramatu-
rze papieru 70 g/m2 są odpowiednie do użytku również w warunkach szpitalnych.

CECHY: 
• Papier medyczny zgodny z normą EN PN 868-3 o wysokiej wytrzymałości mecha-

nicznej zarówno w warunkach suchych jak i mokrych 
• Przezierna, sześciowarstwowa folia umożliwia łatwą identyfikację zawartości pakietu
• Zgrzew wielokanałowy zgodny z normą EN PN 868-5
• Wskaźnik sterylizacji klasy 1 zgodny z EN ISO 11140-1 informujący o poddaniu 

pakietu procesowi sterylizacji
• Taśma samoprzylepna umożliwiająca przygotowanie pakietu bez konieczności  

użycia urządzeń zgrzewających

Rękawy do sterylizacji PrimaDent
RĘKAWY DO PAROWEJ STERYLIZACJI NARZĘDZI

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Jednorazowe rękawy wykonane z papieru medycznego i wielowarstwowej folii PET/CPP 
stosowane do sterylizacji narzędzi medycznych parą wodną (STEAM). Rękawy w kolorze 
niebieskim o gramaturze papieru 60 g/m2 są przeznaczone do użytku w warunkach gabi-
netowych, natomiast rękawy w kolorze zielonym o gramaturze papieru 70 g/m2 są odpo-
wiednie do użytku również w warunkach szpitalnych.

CECHY: 
• Papier medyczny zgodny z normą EN PN 868-3 o wysokiej wytrzymałości  

mechanicznej na sucho jak i mokro
• Przezierna, sześciowarstwowa folia umożliwia łatwą identyfikację zawartości 

pakietu
• Potrójny zgrzew zgodny z normą EN PN 868-5
• Zgrzewalność w zakresie 170 - 200°C
• Wskaźnik sterylizacji klasy 1 zgodny z EN ISO 11140-1 informujący o poddaniu 

pakietu procesowi sterylizacji

OPAK0WANIE: 200 sztuk

ROZMIARY: 

• 57 mm x 100 mm
• 70 mm x 230 mm

• 90 mm x 230 mm
• 135 mm x 250 mm

ROZMIARY: 

• 50 mm x 200 m
• 75 mm x 200 m
• 100 mm x 200 m

• 150 mm x 200 m
• 200 mm x 200 m
• 250 mm x 200 m (niebieski)

OPAK0WANIE: 1 rolka
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PrimaRINS
PREPARAT DO PŁUKANIA KIESZONEK PRZYZĘBNYCH
Z DODATKIEM ALOESU

Poznaj

z dodatkiem aloesu
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PrimaRINS to roztwór przeznaczony do płukania kieszeni przyzębnych, który dzięki 
unikalnej kompozycji składników zapewnia szybkie i efektywne przepłukanie kie-
szeni z zalegającej treści zapalnej. Wygodny dozownik strzykawkowy z aplikatorem 
gwarantuje precyzyjne dozowanie roztworu pod delikatnym ciśnieniem, wspomaga-
jąc proces oczyszczania kieszeni przyzębnych. Optymalnie dobrany układ soli wyka-
zuje miejscowe działanie ściągające, fizycznie wspomagając hamowanie krwawień 
w okolicy przepłukiwanych kieszeni oraz wspierając znoszenie nadwrażliwości.

SPRAWDZI SIĘ PODCZAS PŁUKANIA
• kieszeni przyzębnych
• miejsc, w których trudno utrzymać prawidłową higienę
• otoczenie zębów z utrudnionym wyrzynaniem
• otoczenie zębów sąsiadujących z zębem przeznaczonym do ekstrakcji
• przy obrzękach dziąseł
• profilaktycznie, po zabiegu usuwania kamienia

DO UŻYTKU PRZEZ LEKARZY DENTYSTÓW ORAZ HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNE. 

OPAK0WANIE: 5 x dozownik strzykawkowy z roztworem (3 ml), 5 x aplikator

SKŁAD: Naturalny sok z aloesu, woda oczyszczona, ksylitol, azotan potasu,  
wodorofosforan sodu, diwodorofosforan potasu, chlorek potasu, chlorek glinu, 
chlorek cetylopirydyniowy, kwas cytrynowy, aromat miętowy.
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PrimaNYLON
NICI CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE

Sterylne, niewchłanialne, nylonowe nici chirurgiczne w kolorze czarnym, wykonane z po-
liamidu. Wykorzystany do produkcji nylon posiada wysoką wytrzymałość na rozciąganie. 
Zakończone wysokiej jakości igłą odwrotnie tnącą.

Dostępne w długości 75 cm w różnych rozmiarach igły.

OPAK0WANIE: 12 sztuk

PrimaPGA
NICI CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE

Wchłanialne, sterylne, syntetyczne nici chirurgiczne w kolorze fioletowym na bazie kwasu 
poliglikolowego (PGA) powleczonego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Nici wchła-
niają się stopniowo poprzez zjawisko hydrolizy. Całkowity czas wchłonięcia nici PGA zajmuje 
60 – 90 dni. Zakończone wysokiej jakości igłą odwrotnie tnącą lub okrągłą.

Dostępne w długości 75 cm w różnych rozmiarach igły.

OPAK0WANIE: 12 sztuk

ROZMIARY: 

• 2/0 22 mm 1/2c  
• 3/0 17 mm 1/2c 
• 3/0 19 mm 3/8c 
• 3/0 22 mm 1/2c 
• 3/0 26 mm 1/2c 
• 4/0 17 mm 1/2c 

• 4/0 19 mm 3/8c 
• 4/0 22 mm 1/2c 
• 4/0 26 mm 1/2c 
• 5/0 16 mm 3/8c 
• 5/0 17 mm 1/2c 
• 6/0 12 mm 3/8c 

ROZMIARY: 

• 3/0 16 mm 3/8c 
• 3/0 19 mm 3/8c 
• 3/0 24 mm 3/8c 
• 4/0 12 mm 3/8c 
• 4/0 16 mm 3/8c 
• 4/0 19 mm 3/8c 

• 4/0 24 mm 3/8c 
• 5/0 12 mm 3/8c 
• 5/0 16 mm 3/8c 
• 5/0 19 mm 3/8c 
• 6/0 12 mm 3/8c 
• 6/0 16 mm 3/8c 

  igła okrągła

  igła odwrotnie tnąca

  igła odwrotnie tnąca
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PrimaCord Plus
IMPREGNOWANE NICI RETRAKCYJNE  
WYKONANE W 100% Z PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ

Nici PrimaCord Plus są impregnowane 6-hydratem chlorku glinu (Aluminium Chloride He-
xahydrate), który posiada działanie obkurczające, hemostatyczne i nie przebarwia zębów. 
Przeznaczone do tymczasowej retrakcji dziąseł oraz hamowania krwawienia ze szczeliny 
dziąsłowej. Struktura splotu nitki przypomina sznurek, nie sprężynuje, wyjątkowo łatwo upa-
kowuje się i usuwa z kieszonek dziąsłowych.

CECHY: 
• 100% przędzy bawełnianej 
• Impregnowane 6-hydratem chlorku glinu
• Przeźroczyste okienko ułatwia kontrolę poziomu zużycia nici
• Precyzyjny system ucinający umożliwia dokładne odmierzenie potrzebnej długości nici
• Praktyczna podziałka pomaga w  prosty i dokładny sposób zmierzyć wymaganą  

długość nici
• System nawijania na szpulkę zapewnia wygodę i szybkość użytkowania oraz zapo-

biega skręcaniu się nici, zmniejszając tym samym ryzyko zanieczyszczenia

ROZMIARY: 

• 0000 - 0,5 mm
• 000 - 0,7 mm 
• 00 - 0,82 mm

Struktura splotu nitki przypomina  
sznurek, dzięki czemu  nie sprężynuje  

i wyjątkowo łatwo upakowuje się i usuwa  
z kieszonek dziąsłowych.

OPAK0WANIE: 245 cm nici  

• 0 - 0,99 mm
• 1 - 1,2 mm 
• 2 - 1,35 mm
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PrimaDent JECT
IGŁY STOMATOLOGICZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Powleczone silikonem igły do karpuli zapewniają delikatne wkłucie podczas znieczulania 
miejscowego. Zaokrąglone ostrze igły sprawia, że zabieg staje się bezbolesny, gdyż dziąsło 
nie ulega podrażnieniu. Opaski zabezpieczające sterylność igieł wykonane są w różnych 
kolorach, wskazujących na ich średnicę, długość oraz na rodzaj znieczulenia, do którego 
powinny być zastosowane. Igły sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo.

OPAK0WANIE: 100 sztuk

PrimaDent ENDO IRRIGATION
JEDNORAZOWE IGŁY DO PŁUKANIA KANAŁÓW

Otwory boczne i zaokrąglony wierzchołek igły zapewniają delikatne, profesjonalne płukanie 
kanałów korzeniowych bez ryzyka uszkodzenia tkanek. Dzięki odpowiednio dobranej wiel-
kości igły oraz możliwości zagięcia i wyregulowania kąta przed użyciem, zapewnione jest 
doskonałe oczyszczenie oraz zwilżenie powierzchni zabiegowej, co ułatwia pracę i zapew-
nia lepszą widoczność pola zabiegowego. Pakowane pojedynczo.

Igły sterylizowane tlenkiem etylenu.

OPAK0WANIE: 100 sztuk igieł z jednym lub dwoma otworami.

ROZMIARY: 

• 0,3 x 25 mm - 30 G
• 0,5 x 25 mm - 25 G

ROZMIARY: 

• 0,3 x 12 mm (żółte)
• 0,3 x 16 mm (żółte)

• 0,3 x 21 mm (żółte)
• 0,3 x 25 mm (żółte)

• 0,4 x 35 mm (szare)
• 0,4 x 38 mm (szare)
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Ćwieki gutaperkowe PrimaDent
ĆWIEKI KALIBROWANE DO WYPEŁNIANIA KANAŁÓW KORZENIOWYCH

Ćwieki z oznaczeniem długości niezbędne do szczelnego, trwałego oraz szybkiego wypeł-
niania kanału. Zachowują optymalną plastyczność oraz gładką powierzchnię co pozwala na 
łatwe wprowadzanie do kanału.

Sączki papierowe PrimaDent
SĄCZKI KALIBROWANE DO OSUSZANIA KANAŁÓW KORZENIOWYCH

Precyzyjne sączki papierowe oznaczone kolorem zgodnie z normą ISO. Wysoce absorpcyj-
ne mocne i zwarte – nawet całkowicie nasiąknięte nie tracą elastyczności. Nie zawierają 
środków wiążących ani chemicznych. Posiadają oznaczenie długości.

OPAKOWANIA: 
200 sztuk w rozszerzalności .02 w rozmiarach: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,  60, 70, 80, 
asortyment: 15-40; 45-80.

100 sztuk w rozszerzalności .04 i .06 w rozmiarach: 15, 20, 25, 30, 35, 40,  
asortyment:15-40; 45-80.

OPAKOWANIA: 
120 sztuk w rozszerzalności .02 w rozmiarach: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
asortyment: 15-40; 45-80.

60 sztuk w rozszerzalności .04 i .06 w rozmiarach: 15, 20, 25, 30, 35, 40,  
asortyment: 15-40; 45-80.
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Ćwieki gutaperkowe PrimaDent

Sączki papierowe PrimaDent

PrimaDent OL
Uniwersalny olej w sprayu do konserwacji prostnic i kątnic stomatologicznych, główek  
i turbin, a także silników powietrznych.

CECHY: 
• zapewnia doskonałe smarowanie oraz dłuższą żywotność instrumentów  
dzięki zoptymalizowanym dodatkom • wysoka kompatybilność materiałowa  
• bardzo ekonomiczny • nie zakłóca procesu sterylizacji • przyjazny  
dla środowiska • zarejestrowany jako wyrób medyczny

OPAK0WANIE: pojemnik 500 ml

PrimaDent COLD SPRAY
Preparat do zmrażania aplikatorów z gąbki i wałeczków dentystycznych, a także  
do szybkiego schładzania materiałów wyciskowych.

CECHY: 
• dzięki odpowiedniemu dozownikowi aplikacja poprzez rozpylenie jest niezwykle 
precyzyjna i efektywna • specjalny zawór pozwala na oszczędne użytkowanie prepa-
ratu i wykorzystanie go w całości • długotrwale chłodzi powierzchnie • wyparowuje 
natychmiastowo i całkowicie • nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska • posiada 
przyjemny miętowy zapach. 

OPAK0WANIE: pojemnik 200 ml

PrimaDent ZIMNY KOMPRES
Konfekcjonowany suchy lód do wykonywania zimnych okładów, np. w przypadku krwia-
ków, urazów stawów, skaleczeń i w innych przypadkach, gdy wymagane jest schłodze-
nie. Łatwa aktywacja przez naciśnięcie opakowania

OPAK0WANIE: 1 woreczek
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Niesterylne, jednorazowe maseczki medyczne o wysokim współczynniku filtracji bakteryj-
nej (BFE>98%). Odporne na przesiąkanie (typ IIR) - chronią przed zakażeniami przeno-
szonymi drogą kropelkową. Posiadają miękkie, nie uciskające gumki w kolorze maseczki. 
Dzięki elastycznemu, przedłużonemu drucikowi w górnej części maseczki dobrze dopa-
sowują się do twarzy. Komfortowe - nie utrudniają oddychania i mówienia. Bezpieczne 
– nie zawierają włókna szklanego i lateksu. Certyfikowane - Certyfikat CE, zgodne z normą 
EN14683:2019+AC:2019.

Dostępne w atrakcyjnych, intensywnych kolorach: fuksja, fioletowy, limonkowy, niebieski, 
bordowy, czarny.

ROZMIAR UNIWERSALNY: 17,5 x 9,5 cm.

OPAK0WANIE: 50 sztuk

Maseczki medyczne  
PrimaDent GO COLOR
MASECZKI 4-WARSTWOWE TYP IIR

Niesterylne, jednorazowe maseczki medyczne o wysokim współczynniku filtracji bakteryjnej 
(BFE>99%), zgodne z normą EN14683:2019+AC:2019. Odporne na przesiąkanie (typ IIR) 
- chronią przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. Posiadają miękkie, nie uci-
skające gumki w białym kolorze oraz elastyczne wzmocnienie na nos, dzięki czemu można 
je łatwo formować. Komfortowe - nie utrudniają oddychania i mówienia. Bezpieczne – nie 
zawierają włókna szklanego i lateksu.

Dostępne w różnych kolorach: pomarańczowym, żółtym, limonkowym, zielonym, niebie-
skim, fioletowym, różowym i białym.

ROZMIAR UNIWERSALNY: 17,5 x 9,5 cm.

OPAK0WANIE: 50 sztuk

Maseczki medyczne  
PrimaDent
MASECZKI 3-WARSTWOWE TYP IIR
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Maseczki medyczne  
PrimaDent GO COLOR

Maseczki medyczne  
PrimaDent

Rękawice diagnostyczne nitrylowe 
bezpudrowe PrimaDent
Jednorazowe, oburęczne, teksturowane rękawice nitrylowe. Charakteryzują się dużą wytrzy-
małością i elastycznością, a jednocześnie są miękkie i dobrze zachowują pierwotny kształt. 
Teksturowane końcówki palców poprawiają chwyt i zapobiegają wyślizgnięciu się trzymane-
go przedmiotu z ręki. Rękawice nitrylowe zalecane są dla osób uczulonych na lateks.

KOLOR: fioletowy

ROZMIARY: XS, S, M, L, XL

OPAK0WANIE: pudełko 200 sztuk rękawic

Rękawice diagnostyczne lateksowe 
pudrowane PrimaDent

Rękawice diagnostyczne lateksowe 
bezpudrowe PrimaDent
Jednorazowe, bezpudrowe rękawice diagnostyczne z naturalnego lateksu. Wytrzymałe, 
elastyczne, odporne na odkształcenia i rozerwanie. Zapewniają wysoki komfort użytkowania. 
Teksturowane końcówki palców zapobiegają wyślizgnięciu się trzymanego przedmiotu z ręki.

KOLOR: kremowy

ROZMIARY: XS, S, M, L, XL

OPAK0WANIE: pudełko 100 sztuk rękawic

Jednorazowe, lateksowe, pudrowane rękawice diagnostyczne wysokiej jakości.  
Rękawice charakteryzujące się dużą wytrzymałością i elastycznością, a jednocześnie  
miękkością i dobrym zachowywaniem pierwotnego kształtu. Rękawice są gładkie co  
poprawia czucie produktu trzymanego w ręku.

KOLOR: kremowy

ROZMIARY: XS, S, M, L, XL

OPAK0WANIE: pudełko 100 sztuk rękawic



ak
ce

so
ria

 s
to

m
at

ol
og

ic
zn

e

24

www.meditrans.pl

Serwety stomatologiczne  
PrimaDent
Serwety stomatologiczne bibułowo-foliowe, składające się z dwóch warstw bibuły oraz  
1 warstwy folii polietylenowej. Połączenie tych dwóch materiałów zapewnia wysoką 
wchłanialność płynów i nieprzemakalność, wpływając tym samym na wysoki komfort 
użytkowania. Przeznaczone do ochrony pacjenta podczas zabiegów stomatologicznych 
Dostępne w kolorach: białym, ciemnoróżowym, czarnym, granatowym, lawendowym,  
limonkowym, niebieskim, pomarańczowym, różowym, szarym, zielonym i żółtym.

OPAK0WANIE: 500 sztuk

Końcówki do ślinociągu PrimaDent
Jednorazowe końcówki do ślinociągów stomatologicznych, posiadające odpowiedni kształt 
w części filtrującej umożliwiający doskonałe zasysanie bez podrażnienia. Produkt wykonany 
z nietoksycznego PCV, hipoalergiczny, wolny od ftalanów. Trwały rdzeń końcówki nie pozwa-
la na odkształcenie jej i umożliwia dopasowanie do wymaganego kształtu podczas pracy. 
Miękka, silikonowa końcówka podnosi komfort pacjenta podczas zabiegu w gabinecie 
stomatologicznym. Dostępne w kolorach: pomarańczowym, żółtym, niebieskim, różowym, 
fioletowym, przezroczystym z niebieską końcówką, zielonym. Długość: 15 cm.

OPAK0WANIE: 100 sztuk

Wkłady jednorazowe  
do spluwaczek PrimaDent
Jednorazowe wkłady do miski spluwaczki unitu stomatologicznego. Pozwalają na proste 
i higieniczne usunięcie odpadów po zabiegu. Dostępne w kolorach: białym, niebieskim, 
granatowym, pomarańczowym, wrzosowym, zielonym, żółtym i limonkowym.

OPAK0WANIE: 50 sztuk
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Kubeczki papierowe PrimaDent
Jednorazowe kubeczki papierowe w kolorze białym o pojemności 180 ml.

CECHY: 
• Wytrzymałe, odporne na przesiąkanie i odkształcenia
• Przyjazny dla środowiska proces produkcji
• Produkt w całości nadaje się do recyklingu
• Nietoksyczne i antystatyczne.

OPAK0WANIE: 100 sztuk

Tacki stomatologiczne  
papierowe PrimaDent
Jednorazowe tacki wykonane z wysokiej jakości papieru biodegradowalnego  
w kolorze białym. Papierowe tacki to świetna alternatywa dla tacek z tworzywa  
sztucznego dla gabinetów, które chcą zminimalizować zużycie plastiku.
Wymiary: 160 x 200 mm. 

OPAK0WANIE: 100 sztuk

Tacki stomatologiczne  
plastikowe PrimaDent
Wysokiej jakości, jednorazowe tacki z tworzywa sztucznego przeznaczone do użytku  
w gabinetach stomatologicznych. Posiadają praktyczne tłoczenie dla lepszej organizacji 
pracy podczas zabiegu. Wymiary: 150 x 190 mm. Dostępne w kolorach: białym,  
niebieskim, pomarańczowym, wrzosowym, zielonym, żółtym.

OPAK0WANIE: 100 sztuk
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Pokryte włóknem mikropędzelki do aplikowania roztworów stomatologicznych.
Nie wchłaniają wilgoci, dzięki czemu sprawdzają się przy nakładaniu: wytrawiaczy, materia-
łów wiążących, podkładów do wypełnień, fluorowego lakieru, płynów do tamowania krwa-
wienia, płynów do oznaczania ognisk próchnicy, płynów do uszczelniania bruzd i szczelin.

Aplikatory występują w czterech rozmiarach i różnych kolorach:
• ENDO cylindryczne (w kolorze czarnym) przeznaczone do aplikacji materiałów  
wewnątrzkanałowych
• SUPERFINE bardzo wąskie (w kolorze białym)
• FINE wąskie (w kolorach różowym lub żółtym)
• REGULAR standardowe (w kolorach fioletowym, niebieskim, pomarańczowym, zielonym)

OPAK0WANIE: tuba 100 sztuk, karton zbiorczy 400 sztuk (4 tuby w jednym kolorze)

Aplikatory PrimaDent
MIKROAPLIKATORY STOMATOLOGICZNE

Bardzo miękkie i delikatne w dotyku dwuwarstwowe chusteczki higieniczne. Produkt jest 
bezzapachowy, zapakowany w estetyczne opakowanie z praktycznym otworem ułatwiają-
cym wyciąganie. Wykonane w 100% z celulozy. Rozmiar: 20 x 21 cm

OPAK0WANIE: 80 sztuk

Chusteczki higieniczne  
PrimaDent
DWUWARSTWOWE, UNIWERSALNE CHUSTECZKI HIGIENICZNE
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Aplikatory PrimaDent

Chusteczki higieniczne  
PrimaDent

PrimaDent Hand Cream+
KREM DO PIELĘGNACJI RĄK 

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Krem do pielęgnacji rąk, przeznaczony dla osób mających częsty kontakt ze środ-
kami czystości i preparatami dezynfekcyjnymi. Polecany dla personelu medycznego. 
Hydrolat z opuncji figowej oraz gliceryna posiadają działanie nawilżające. Alanto-
ina zapewnia skórze ukojenie, z kolei ekstrakt z owoców malin dodatkowo odświeża  
i poprawia jej wygląd. Masło Shea oraz olej z pestek moreli wykazują działanie renatłusz-
czające i wzmacniają barierę ochronną.

SKŁAD: Aqua/Water, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Isopropyl Myristate, Parfum/Fragrance, Potassium Cetyl Phos-
phate, Allantoin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Ficus Carica Fruit 
Water, Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract, Maltodextrin, Dimethicone, Polyacrylate Crosspolymer-6, Citric 
Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, t-Butyl Alcohol, 
Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal.

OPAK0WANIE: tubka 100 ml, pojemnik 500 ml
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Zestaw Procedur Higienicznych 
Zestaw Procedur Higienicznych PrimaDent dla gabinetu stomatologicznego to zbiór wy-
tycznych, norm, przepisów, formularzy i oznakowań niezbędnych w każdym gabinecie 
stomatologicznym. 

Opakowanie zawiera: zestaw procedur, plan higieny dla gabinetów stomatologicz-
nych, tabelę dozowania, zestaw naklejek. 

Tabela Dozowania 

Stężenie  
w % 0,25%  0,5% 0,75% 1% 1,5% 2% 2,5% 3%

1 litr 2,5 ml 5 ml 7,5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml 30 ml

2 litry 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml 60 ml

3 litry 7,5 ml 15 ml 22,5 ml 30 ml 45 ml 60 ml 75 ml 90 ml

4 litry 10 ml 20 ml 30 ml  40 ml  60 ml 80 ml 100 ml 120 ml

5 litrów 12,5 ml 25 ml 37,5 ml 50 ml 75 ml 100 ml 125 ml 150 ml

Ilość  
roztrworu

PRZYKŁAD: 3 litry 1% roztworu użytkowego = 30 ml środka dezynfekcyjnego + 2970 ml wody

UNIWERSALNA TABELA DOZOWANIA DLA PRODUKTÓW  
W POSTACI KONCENTRATU DO ROZCIEŃCZENIA
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