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  GREEN&CLEAN în cabinetele dentare   
 

 

 
 

         Microorganismele fac parte din viața noastră de zi cu zi. Riscul de infecție nu este considerat de obicei foarte ridicat. Însă nu 

și în cazul practicilor medicale – riscul infecției aici este mult mai mare. Schimbarea frecventă a pacienților și natura muncii în sine 

au nevoie de măsuri de igienă consecvente. Responsabilitatea doctorului față de personal, de pacienți și față de sine solicită 

utilizarea agenților pentru o curățare și dezinfectare eficientă ridicată.   

Cu gama noastră de produse GREEN&CLEAN, METASYS vă oferă o soluție cuprinzătoare care vă va îndeplini toate cerințele și 

instrucțiunile legate de igienă. Agenții activi avansați și de condiționare asigură siguranță absolută și protejare împotriva infecției. 

Marcajul CE și listările VAH garantează pentru standardele de înaltă calitate ale produselor.  

Asigură o igienă optimă în toate ariile practicii dentare cu GREEN&CLEAN!  

 

 

 
 

 
 
 

GREEN&CLEAN HW | GREEN&CLEAN HL 
GREEN&CLEAN HD 

GREEN&CLEAN HW – loțiune hrănitoare pentru 

spălarea mâinilor   

GREEN&CLEAN HL – loțiune hrănitoare antiseptică pentru 

spălarea mâinilor  

GREEN&CLEAN HD – dezinfectant pentru dezinfectarea igienică 

și chirurgicală a mâinilor 

 

 

GREEN&CLEAN WD 
Dezinfectare pe bază de alcool pentru 

suprafețele mici, precum piesele de mână și 

contra-unghi 

 
 

 

 
 

GREEN&CLEAN IK  
Dezinfectarea canalelor de pulverizare a aerului și 

a apei a pieselor de mână, contraunghi și turbine. 

 

 

GREEN&CLEAN ID N 

Dezinfectează instrumentele invazive și 

non-invazive  
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GREEN&CLEAN WK | GREEN&CLEAN BR 
GREEN&CLEAN WK – asigură decontaminarea și 

protejarea țevilor de apă împotriva 

calcarului și biofilmului   

GREEN&CLEAN BR – îndepărtează biofilmul  

 

 

 

 

  GREEN&CLEAN SD | GREEN&CLEAN MT 
Dezinfectante pe bază de alcool a suprafețelor insensibile la alcool, precum rafturile și mesele  

 
 

 

 

GREEN&CLEAN M2 | GREEN&CLEAN  MB 
GREEN&CLEAN M2 – curăță, dezinfectează și 

dezodorizează sisteme de aspirație și separatoarele 

amalgam  

GREEN&CLEAN MB – curățarea vasului 

scuipătoarei 

 

 

 

 

GREEN&CLEAN SK | GREEN&CLEAN MK 
Dezinfectarea fără alcool a 

suprafețelor unității dentare sensibile la 

alcool: mânere, huse sintetice/din piele, 

furtunuri 

 
 

 
 

GREEN&CLEAN RD N 
Dezinfectant pentru suprafețele dispozitivelor 

medicale sensibile la alcool precum suprafețele 

unitului dentar și a podelelor.   
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Igiena mâinilor este una dintre cele mai importante măsuri pentru profilaxia infecției.  In viața de zi cu zi intrăm în mod 

constant în contact cu germeni tranzitori. Dezinfectarea mâinilor este considerată crucială pentru prevenirea infecțiilor 

nosocomiale. În Europa, aproape 5 milioane de pacienți din spitale sau din alte facilități de sănătate sunt infectați anual cu 

patogeni periculoși. Un motiv major pentru acest lucru este igiena inadecvată sau chiar lipsa acesteia.  

 

Igiena completă a mâinilor poate reduce rata infecțiilor dobândite cu până la 40%.  

 
O igienă corespunzătoare a mâinilor ajută la prevenirea problemelor de piele și menține funcția protectoare naturală a pielii. 

Prin urmare: Dezinfectare în locul curățării (exceptând în cazul contaminării)! Asigurați-vă că dezinfectantul dumneavoastră de 

mâini nu lasă mâinile uscate, fragile și crăpate. Întotdeauna lăsați mâinile să se usuce complet înainte de a vă pune mânușile.  

Cu linia de produse dedicate mâinilor GREEN&CLEAN – loțiune de curățare, dezinfectant și cremă de mâini – noi vă oferim o 

soluție simplă pentru protejarea staff-ului și pacienților împotriva bolilor infecțioase în timp ce ingredientele noastre hidratante 

asigură o piele blândă.  

GREEN&CLEAN HL Curățarea igienică a mâinilor 

  

  MÂINI 
 

 

 
 

  GREEN&CLEAN HW Curățarea mâinilor  
 

Loțiune hrănitoare pentru spălarea mâinilor cu substanțe naturale pentru îngrijirea pielii 

Caracteristici valoarea pH-ului de 5.6, adaptat la acidul natural protector al 

pielii;  potrivit în special pentru pielea sensibilă 

cremele hidratante acționează împotriva uscării pielii 
chiar și după spălări frecvente. 

asigură îngrijirea naturală a pielii cu extract de sfeclă de zahăr 

Numere de comandă 

60030141 Sticlă Euro 1000 ml 

60030041 Intro kit, 5 x 750 ml + sticlă dozatoare 

60030042 Kit de reumplere 1, 6 x 750 ml 

60030043 Kit de reumplere 2, 1 x canistră 5l 

40200004 Bidon cu robinet 5 l 
 

Loțiune hrănitoare pentru spălarea mâinilor cu acțiune antimicrobiană largă  

Caracteristici acțiune antiseptică largă 

fără alcalii , pH-neutru  

susține protecția naturală a acidului pielii 

previne iritarea pielii  

cu substanță alantoină 

Numere de comandă  

60030151 Sticlă Euro 1000 ml 

60030051 Intro kit, 5 x 750 ml + sticlă dozatoare  

60030052 Kit de reumplere 1, 6 x 750 ml 

60030053 Kit de reumplere  2, 1 x canistră 5 l 

40200004 Bidon cu robinet 5 l
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Preparat hrănitor pătrunzător pentru dezinfectarea igienică a mâinilor și 
dezinfectarea chirurgicală a mâinilor și antebrațelor 

Caracteristici alcoolii de înaltă calitate previn deshidratarea pielii  

opinia expertului dermatologic (Dermaconsult 

GmbH) neparfumat 

susține valoarea naturală a pH-ului pielii 

sticle euro compatibile cu toate dozatoarele de perete  

listat VAH și RKI  

Spectrul de eficacitate Bactericid, tuberculocid  conform  RKI  și  VAH, 
fungicid (C. albicans), virucidă limitată (e.g. HBV/HIV/HCV, 

HSV-I, rotavirus, norovirus) 
 

Timp de acționare curățarea 
igienică a 
mâinilor  
dezinfectare 

 

  
Dezinfectare 
chirurgicală 

frecați 3 ml de GREEN&CLEAN HD pe  

mâini pentru 30 sec (norovirus: 1 
min) 

 
frecați 10 ml de GREEN&CLEAN HD pe 

mâini și  antebrațe pentru  3 min 

 
 

Opiniile experților Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main 
PD Dr. med. F.-A. Pitten 

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin 
Dr. med. J. Steinmann, Bremen 

Numere de comandă 

60030161 Sticlă Euro 1000 ml 

60030162 Sticlă Euro 500 ml 

60030063 Kit reumplere 2, 1 x canistră 5 l 

60030069 Kit reumplere 3, 6 x 1000 ml sticlă euro 

60030070 Kit reumplere  4, 6 x 500 ml sticlă euro 

40200101 Dozator de perete , 1000 ml GREEN&CLEAN HD 

40200017 Bidon cu robinet 5l GREEN&CLEAN HD 

Aplicare 

      
 
 

 

 

Cremă de mâini cu unt de shea, ectoină și alantoină  

Caracteristici potrivită pentru pielea sensibilă 

hrănește pielea și asigură hidratare 

pentru piele suplă și relaxată  

contracarează fisurile și fragilitatea pielii 

se absoarbe rapid  

Numere de comandă 

60030122-1 Start, 1 x 100 ml dozator 

60030120-1 Kit reumplere, 6 x 100 ml dozator 

GREEN&CLEAN HD Dezinfectarea mâinilor  

GREEN&CLEAN HC Îngrijirea mâinilor  
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  SUPRAFEȚE FĂRĂ ALCOOL 

 
 
 

 
Dezinfectarea fără alcool 

Potrivită pentru:                                                                                              

> Huse din piele și piele sintetică (unit dentar) 

> Mânerele unitului dentar  e.g. fabricate din cauciuc 

> Furtunurile unitului dentar 

> Acrilic sau plexiglas (lămpi) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avantaje ale dezinfectării fără alcool a suprafețelor 

> Compatibilitate excelentă cu fiecare material 

> Economie a costurilor   

> Poate fi utilizat pentru întreaga suprafață 

 

 

  GREEN&CLEAN RD N Dezinfectant pentru suprafețe mari și podele   
 

Concentrat fără alcool pentru dezinfectarea suprafețelor 
dispozitivelor medicale (ex: suprafețe sensibile la alcool) 

Caracteristici fără alcool 

compatibilitate cu materiale  

potrivit pentru acrilic/plexiglas  

5 l concentrat se obțin până la  2000 l  de 

soluție de lucru fără aldehidă 

testat conform standardelor EN și VAH g CE 0044 

Activ modern 
combinație de 
agenți  

Compuși cuaternari de amoniu, alchilamină  

 

Spectru de eficacitate / Timp acțiune / 
Diluare 

 
15 min 

 
30 min 

 
60 min 

Bactericid 1.5% 1.0% 0.5% 

Tuberculocid 4.0% 3.0% 2.0% 

Fungicid (C. albicans) 1.5% 1.0% 0.5% 

Virucidă limitată  (e.g. HBV/HIV/HCV, HSV-I) 1.0% 0.5%  

Opiniile experților Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich 

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin 
Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main 
Dr. med. J. Steinmann, Bremen 

Numere de comandă 

60030023 4 x 500 ml sticlă + pahar măsurare 

60030028 1 x canistră 5 l 

40200016 Pahar măsurare  pt.  GREEN&CLEAN RD N 

40200004 Bidon 5l cu robinet 

 
După fiecare tratament, suprafețele care sunt aproape de pacienți și au fost contaminate prin contact direct sau aerosoli trebuie să 

fie curățate și dezinfectate. Pentru aerosoli, trebuie considerată o rază de dispersie de 2 metri.  

De asemenea, toate zonele ce sunt îndepărtate de pacient, dar au fost vizibil contaminate trebuie să fie dezinfectate imediat.  O dată 

pe zi, toate celelalte zone funcționale din zona practică utilizată clinic trebuie să fie tratate cu un dezinfectant de suprafață. Din 

motive de securitate a muncii, dezinfectarea cu șervețele este preferată în general în locul dezinfectantului spray.  
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Spray și șervețele dezinfectante fără alcool  pentru suprafețele sensibile la alcool ale 
dispozitivelor medicale (ex. mânere, huse piele sau sintetice ale unitului dentar) 

GREEN&CLEAN SK Spumă dezinfectantă  fără  alcool  pentru 
dezinfectarea suprafețelor dispozitivelor medicale  

 

GREEN&CLEAN MK Șervețele foarte mari  (290 x 270 mm) 

Soluție dezinfectantă fără alcool pentru dezinfectarea  
suprafețelor largi ale dispozitivelor medicale  

Caracteristici fără alcool  

soluție gata de utilizare  
timp scurt de acționare 

efect de lungă durată  împotriva restabilirii 
bacteriilor și a virușilor născuți pe cale aeriană 

potrivit pentru suprafețele sensibile la alcool ale 
dispozitivelor medicale  

aldehidă-, fenol și fără fosfat         

soluție dezinfectantă listată VAH  

CE 0044 

Activ modern 
combinație de 
agent 

Compuși cuaternari de amoniu 

 
 

Spectru de eficacitate Bactericid  1 min 
  / Timp de acțiune 

 

 Fungicid(C. albicans) 1 min 

HBV/HIV/HCV 1 min 
 

 

Opiniile experților Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich 
Prof. Dr. med. E. Marth, Graz 

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main 
Dr. med. J. Steinmann, Bremen 

 

Numere de comandă   GREEN&CLEAN SK 

60030110 Start, 1 x 750 ml Sticlă spray cu pulverizator 

60030111 Intro kit, 6 x 750 ml sticla spray + 2 x pulverizator 

60030112 Kit reumplere, canistră 5 l 

40200004 Bidon 5l cu robinet  

Numere de comandă   GREEN&CLEAN MK 

60030130 Start 1, 1 x dozator cu  70  șervețele  + sticlă de 
750 ml GREEN&CLEAN SK 

60030131 Start 2, 1 x dozator cu  70  șervețele + 5 x 70 
șervețele + 1 x 5 l  canistră GREEN&CLEAN SK  

60030095 MK/MT kit reumplere 1, 2 x 70 șervețele 

60030092 MK/MT kit reumplere 2, 1 x dozator cu 70 șervețele + 
5 x 70 șervețele 

Aplicare 

GREEN&CLEAN SK & MK Spray și șervețele dezinfectante  pentru suprafețe mari 

FĂRĂ 
ALCOOL 
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 SUPRAFEȚE  ALCOOL  
 
 

 

 
 

 

Dezinfectarea cu alcool a suprafețelor 

Potrivit în special pentru: 

> Suprafețe insensibile la alcool ale unitului 
dentar, precum  tăvița braț unit 

> Suprafețe exterioare  ale pieselor de mână și 
contraunghi 

 
 

Avantaje ale dezinfectării cu alcool a suprafețelor 

> Spectru larg de eficacitate  

> Timp scurt de acțiune  

 

 

  GREEN&CLEAN WD Șervețele dezinfectante pentru suprafețe   
 

 Șervețele dezinfectante pe bază de alcool din țesătură rezistentă la rupere pentru  
dezinfectarea suprafețelor mici ale dispozitivelor medicale  (ex. suprafața 
exterioară ale pieselor de mână drepte și contraunghi)  

Caracteristici timp scurt de acțiune 

efect de lungă durată  împotriva  restabilirii 
bacteriilor și virușilor născuți pe cale aeriană 

cu sigiliu igienic de siguranță   

fără formaldehidă  

soluție listată VAH CE  0044

Activ modern  
combinație de 

agent 

Alcooli, Compuși cuaternari de amoniu,  glioxal

 
 

Spectru de eficacitate Bactericid 1 min 
/ Timp de 
acțiune 

 

Tuberculocid 5 min 
 

Fungicid(C. albicans) 1 min 

Virucidă limitată (e.g. HBV/HIV/HCV, HSV-I) 30 sec 
 

 

Opiniile experților Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald 

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin 
Dr. med. J. Steinmann, Bremen 

Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich 

Numere de comandă  

60030018 Start, 1 x cutie cu 120 șervețele 

60030011 Intro kit, 1 x cutie cu 120 șervețele + 3 x pungi reumplere 120 șervețele 

60030012 Kit reumplere, 6 x pungi reumplere 120 șervețele 

 
După fiecare tratament, suprafețele  care sunt cele mai aproape de pacient și au fost contaminate prin contact direct sau aerosoli 

trebuie spălate și dezinfectate. Pentru aerosoli, trebuie considerată o rază de dispersie de 2 metri.  

De asemenea, toate zonele ce sunt îndepărtate de pacient, dar au fost vizibil contaminate trebuie să fie dezinfectate imediat.  O dată 

pe zi, toate celelalte zone funcționale din zona practică utilizată clinic trebuie să fie tratate cu un dezinfectant de suprafață. Din 

motive de securitate a muncii, dezinfectarea cu șervețele este preferată în general în locul dezinfectantului spray. 

S    CU ALCOOL                                                                                                    

CU 
ALCOOL 
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Spray și șervețele dezinfectate pe bază de alcool  pentru suprafețele 
insensibile la alcool ale dispozitivelor medicale (ex: mese și rafturi) 

GREEN&CLEAN SD Dezinfectant spray cu alcool  pentru suprafețele insensibile 
ale dispozitivelor medicale (ex: mese și rafturi)  

 

GREEN&CLEAN MT Șervețele mari  (290 x 270 mm) 

Soluție dezinfectantă cu alcool  pentru dezinfectarea 
suprafețelor largi ale dispozitivelor medicale  

Caracteristici timp scurt de acțiune 

soluție gata de utilizare 

efect de lungă durată  împotriva restabilirii 
bacteriilor și virușilor născuți pe cale aeriană 

fără formaldehidă 

cap de pulverizare 

fără picurare 

soluție listată  VAH  CE 0044 

Activ modern 
Combinație de 
agent  

Alcooli, Compuși cuaternari de amoniu, glioxal  

 
 

Spectru de eficacitate Bactericid 1 min 

 / Timp de acțiune 
 

Tuberculocid 5 min 
 

Fungicid (C. albicans) 1 min 

Virucidă limitată (e.g. HBV/HIV/HCV, HSV-I) 30 sec 
 

 

Opiniile experților  Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald 

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin 
Dr. med. J. Steinmann, Bremen 

Prof. Dr. med. G. Frösner, Munich 
 

Numere de comandă  GREEN&CLEAN SD 

60030001 Intro kit, 5 x 750 ml sticle + 2 pulverizatoare 

60030002 Kit reumplere 1, 6 x 750 ml sticle 

60030003 Kit reumplere 2, 1 x canistră 5 l 

60300001 Kit reumplere 3, 2 x 750 ml spray+ pulverizator 

40200004 Bidon cu robinet 5l 

Numere de comandă  GREEN&CLEAN MT 

60030094 Intro kit 2, 1 x dozator cu  70 șervețele + 5 x 70 
șervețele + 1 x 5 l GREEN&CLEAN SD canistră 

60030095 MK/MT Kit reumplere 1, 2 x 70 șervețele 

60030092 MK/MT Kit reumplere 2, 1 x cutie cu 70 șervețele + 
5 x 70 șervețele 

Aplicare 

GREEN&CLEAN SD & MT Spray și șervețele dezinfectante  pentru suprafețe mari 
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În special în practica dentară,  o atenție deosebită trebuie acordată spălării și dezinfectării zonelor speciale. Aceasta se aplică 

separatoarelor de amalgam și sistemelor de aspirație, precum și vaselor scuipătoare și dezinfectarea amprentelor dentare. 

Calitatea apei este mai presus de toate una din cele mai importante aspecte de igienă. Formarea biofilmului în circuitul apei 

reprezintă un risc semnificativ pentru sănătate. Apa procesată contaminată și poluată crește riscul infecțiilor pentru pacienți și personal. 

O decontaminare continuă permite reducerea germenilor și asigură protecția împotriva infecțiilor (ex: Legionella) 

 

  ZONE SPECIALE 
 
 
 

 

  GREEN&CLEAN M2 Dezinfectarea sistemelor de aspirație  
 

Concentrat dual, spumant activ pentru curățarea zilnică,  dezinfectarea  și 

dezodorizarea sistemelor de aspirație și a  separatoarelor de 
amalgam 

Caracteristici sistem dual (roșu/verde) activ față de rezistența 

microbiană  

                              antispumant excelent  

manevrare ușoară prin dozator bine conceput 

compatibilitate ridicată a mediului  

compatibilitate ridicată a materialului  

produs enzimatic cu o putere excelentă de dizolvare a 

proteinelor ideal pentru toate separatoarele de amalgam 

și sistemul de aspirație testați conform standardelor  EN 

și VAH CE 0044 

Activ modern 
Combinație de 
agent 

 

Alchilamină, compuși cuaternari de amoniu, enzime

 
 

Spectru de eficacitate Bactericid 15 min (soluție 1%) 

/ Timp de 
acțiune 

 

Tuberculocid 60 min (soluție 1%) 

Fungicid (C. albicans) 15 min (soluție 1%) 

HBV/HIV/HCV 60 min (soluție 1%) 
 

 

Opiniile experților  Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main 

Dr. med. J. Steinmann, Bremen 

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin 

Numere de comandă  

60010201 Intro kit, 2 x 500 ml sticle (1 x roșie, 1 x verde) + dozator 

60010202 Kit reumplere1, 4 x 500 ml  sticle (2 x roșii, 2 x verzi) 

60010203 Kit reumplere 2, 2 x 500 ml  sticle (1 x roșie, 1 x verde) 

60010204 GREEN&CLEAN M2 roșie, 25 x 500 ml sticle 

60010205 GREEN&CLEAN M2 verde, 25 x 500 ml sticle 

40200001-BL Dozator  pentru GREEN&CLEAN M2 

40200002 Kit actualizare pentru GREEN&CLEAN M2 dozator pentru 
3 tuburi de aspirare 

Aplicare 

    
1. Dozați 6 ml (apăsați de  2x) 2. Diluați cu apă, 600 ml 3. Aspirați , 200 ml 

fiecare 

4. Goliți soluția rămasă în vasul 

scuipătoare și lăsați să 

acționeze  (200 ml) 
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 Concentrat decontaminat pentru sistemul igienic  

Caracteristici antispumant  

efect de curățare optim prin enzime CE 

Activ modern 
combinație de 
agent  

Compuși cuaternari de amoniu , substanțe active, enzime 

 
 

Număr de comandă  

60010021 Kit reumplere , 4 x 500 ml pungi  

 

 
 

 

Concentrat pentru curățarea zilnică a sistemului de aspirare și separatoarelor  de 
amalgam  

Caracteristici concentrat foarte economic  

recomandat în special în cazul contaminării ridicate sau a 
spumei excesive. 

Compatibilitate ridicată a mediului 

Compatibilitate ridicată a materialului 

fără aldehidă și și fenol  

CE 

Activ modern  
combinație de 
agent  

Subtillizină, alchil  polietilenă glicol eter 

 
 

Numere de comandă 

60010301 Intro kit, 2 x 500 ml sticle + recipient amestec 

60010302 Kit reumplere 1, 2 x 500 ml sticle 

60010303 Kit reumplere 2, 25 x 500 ml sticle  

 

 
 

Dozator practic cu perie inclusă  pe bază de acid citric și enzime  pentru o 
curățare optimă  a vasului scuipătoare 

                                                                                                                                                                  Caracteristici dizolvă calcarul și sedimentarea culorii 

Putere excelentă de dizolvare a proteinelor prin 
ingredientele enzimatice 

cu antispumant special CE 

Activ modern 
combinație de 
agent 

Compuși cuaternari de amoniu, enzime 

 
 

Numere de comandă 

60020005 Start, 1 x 180 ml sticlă dozatoare cu perie 

60020001 Intro kit, 2 x 500 ml + 2 sticlă dozatoare + 2 perii 

60020002 Kit reumplere 1, 4 x 500 ml + 4 perii 

60020004 Kit reumplere 2, 4 x 500 ml 

60020008 Perii de înlocuit , 4 pcs. 

60020009 Sticlă dozatoare goală cu perie

GREEN&CLEAN CL Curățarea sistemului de aspirare 

GREEN&CLEAN MB Curățarea vasului scuipătoare 

GREEN&CLEAN H1 Curățarea sistemului igienic H1 
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GREEN&CLEAN WK benzi testare Verificarea funcției dispozitivului de decontaminare 

METASAN® P Prevenirea decontaminării apei și biofilmului  

 

  ZONE SPECIALE  
 
 

  GREEN&CLEAN WK Decontaminarea apei și prevenirea biofilmelor   

Soluție 2% de peroxid de hidrogen  pentru decontaminarea  apei procesate și 
pentru prevenirea depozitelor de calcar în sistemul de aspirație ale  

unitului dentar 

Caracteristici  spectru larg de eficacitate 
                                         prevenirea biofilmului 
                                         efect de lungă durată  
                                         inhibatorul de calcar previne calcificarea 
                                         protejează piese de mână și contraunghi 
                                         potrivit pentru sisteme de sticlă CE 0044 

Agent activ Peroxid de hidrogen 
 

Numere de comandă 

60040100-1 Kit reumplere  1, 4 x 750 ml sticle  

60040101 Kit reumplere  2, 6 x 1000 ml sticle  

40200020 Kit dozare pentru sisteme de sticlă (pt. 750 ml sticlă) 

 

 

Benzi pentru testare GREEN&CLEAN WK  folosite pentru efectuarea unei inspecții 
vizuale  a funcționalității și eficacității  sistemului de decontaminare a apei 

Caracteristici scala de culoare de pe banda de testare indică 
concentrația GREEN&CLEAN WK în apa procesată 

                                         WEK deschis: 1x inspecție săptămânală necesară 
                                         WEK: 1x inspecție săptămânală recomandată  

Numere de comandă 

40050502 GREEN&CLEAN WK benzi 5 buc 

40050503 GREEN&CLEAN WK benzi 25 buc 

40050504 GREEN&CLEAN WK benzi 50 buc 

Soluție 1.41%  pentru dezinfectarea apei procesate  în unitul dentar pe bază de 
peroxid de hidrogen 

Caracteristici      decontaminarea apei procesate și a conductelor de apă 
 
                           Compatibilitate ridicată  
 
                           Spectru larg de eficacitate 
  
                           Prevenirea biofilmului 
  
                           Efect de lungă durată  
 
                           Pentru unitățile de tratament Dentsply Siron CE 0044  

Agent activ peroxid de hidrogen 
 

Număr de comandă  

60040021 METASAN® P 6 x 1000 ml sticle

NOU 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Soluție 4% de peroxid de hidrogen pentru îndepărtarea biofilmului în conductele 
de apă a unitului dentar cu sistemul de îndepărtare a biofilmului sau a sistemelor 
de sticlă METASYS BR 

Caracteristici îndepărtarea eficientă a biofilmului în 30 min 

aplicare simplă prin soluție colorată  

recomandat pentru recondiționarea uniturilor dentare , 
precum și  înaintea instalării sistemului de decontaminare 
a apei 

CE 0044 

Agent activ peroxid de hidrogen 
 

Numere de comandă  

60040300 Soluție îndepărtare biofilm, 2 x 1000 ml sticle 

 

 

 

 
Soluție  pentru dezinfectarea prin scufundare a tuturor protezelor și 
instrumentelor amprentelor dentare  

Caracteristici timp scurt de acțiune 

certificat de stabilitate (Fresenius Institute) 

poate fi folosit pentru  alginate, siliconi, cauciuc 
polieteric și linguri de amprentă 

nu afectează calitatea suprafeței   sau stabilitatea 
dimensională a amprentelor  

putere excelentă de curățare  

compatibilitatea materialului ridicată  

formaldehidă, fără fenol 

timp de așteptare: 7 zile CE 0044 

Activ modern 
combinație de 
agent  

Compuși cuaternari de amoniu, alchilamină, 

 
 

Spectru de eficacitate    Bactericid / tuberculocid 5 min 

/ Timp de acționare 
Tuberculocidal 5 min 

 

       Fungicid (C. albicans) 5 min      

Virucidă limitată (e.g. HBV/HIV/HCV, HSV-I) 5 min 
 

 

Opiniile experților  Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main 

Prof. Dr. med. E. Marth, Graz 
Dr. med. J. Steinmann, Bremen 

Numere de comandă 

60030074 1 x bidon 5 l 

40200015 tavă dezinfectare  1.25 l  cu capac și filtru  

40200004 Canistră cu robinet 5 l  

Aplicare  

     
1. Pregătiți tava pt. dezinfectare   2. Clătiți amprentele 

cu apă 

3. Scufundați amprentele în 

tava pt. dezinfectare 

4. Observați timpul 
de acționare 

5. Clătiți bine amprentele  

Cu apă 
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GREEN&CLEAN BR Îndepărtarea biofilmului 

GREEN&CLEAN AD Dezinfectarea amprentelor 
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Reprocesarea igienică adecvată a instrumentelor de transmisie este o parte importantă în profilaxia infecției în domeniul 

dentar. Nu doar instrumentele folosite, dar și toate instrumentele ce au fost lăsate la vedere trebuie considerate contaminate 

și supuse la reprocesarea igienică. Utilizarea preparatelor adecvate nu numai că permite controlarea efectivă a infecțiilor, dar 

ajută și la conservarea duratei de viață și la funcționalitatea echipamentului  scump.   

De la dezinfectarea pieselor de mână și a turbinelor până la  curățarea preliminară manuală a instrumentelor invazive și non-

invazive, linia de produse  GREEN&CLEAN  pentru instrumentar acoperă toate necesitățile instrumentarului dentar.  

 

  INSTRUMENTE 
 
 
 

 

  GREEN&CLEAN IK Dezinfectarea pieselor de mână, contra-unghi și turbine  
 

Spray dezinfectant pe bază de alcool pentru decontaminarea canalelor de 
pulverizare a aerului și apei  a pieselor de mână, contraunghi și  turbine 

Caracteristici timp scurt de acțiune 

securitate sporită a aplicației prin adaptorul preasamblat            
o sticlă e suficientă pentru aprox. 300 aplicări, când  se 
pulverizează pentru aprox. 2 sec. de fiecare dată 

un adaptor universal  pentru toate piesele de mână și 
contraunghi , turbine   și adaptoare personalizate  pentru  
cei mai comuni producători 

Nu înlocuiește spray-ul cu ulei recomandat de producător! 

Soluție dezinfectantă listată VAH eliberat din fabrică 

(W&H, Dentsply Sirona) CE 0044 Soluție dezinfectantă 

listată VAH  

Activ modern 
combinație de 
agent 

Alcooli, compuși cuaternari de amoniu 

 
 

Spectru de eficacitate Bactericid 2 min 

/ Timp de 
acționare 

 

Tuberculocid 2 min 
 

Fungicida(C. albicans) 2 min 

Virucidă limitată (e.g. HBV/HIV/HCV, HSV-I) 15 sec 
 

 

Opiniile experților Prof. Dr. med. M. Rotter, Vienna 

Dr. med. J. Steinmann, Bremen 

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin 

Numere de comandă 

2 x 200 ml sticle spray includ adaptori pre-asamblați pentru: 

60030182 Piese de mână și contra-unghi (universal) 

60030183 Turbină (cuplă W&H) 

60030184 turbină (cuplă Bien Air) 

60030185 Turbină (cuplu KaVo) 

60030186 Turbină (cuplă Dentsply Sirona) 

60030187 Turbină (cuplă Castellini) 

60030188 Turbină (cuplă NSK) 

60030189 Piese de mână sau contra-unghi Dentsply Sirona T1 Classic 

60030190 Turbină (cuplă NSK Quick) 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Concentrat foarte eficient pentru dezinfectarea și curățarea  instrumentelor 
invazive și non-invazive  

Caracteristici efect extraordinar de curățare 

potrivit  pentru instrumentele flexibile și rigide, 
precum și pentru cele termosensibile în baia cu 
ultrasunete 

din 5 l de concentrat  rezultă  în 500l de soluție de 

lucru  previne coroziunea pentru protecția instrumentelor 

adecvate pentru utilizarea în baia cu ultrasunete  

recomandarea producătorului de endoscop Karl Storz 
GmbH & Co. KG, Tuttlingen (Germany) 

eliberat și recomandat de NTI-Kahla GmbH pentru 
aplicarea pe instrumentele dentare rotative sensibile 

Soluție dezinfectantă  VAH l 

timp de așteptare listat: 7 zile 

CE 0044 

Activ modern 
combinație de 
agent  

Compuși cuaternari de amoniu, alchilamină, inhibitori de 
coroziune

 

 
Spectru de eficacitate / Timp de acționare / Diluare 

5 min 15 min 

 
30 min 

 
60 min 

Bactericid 1.5% 0.5% 0.25% 0.1% 

Tuberculocid 7.5% 2.0% 2.0% 1.0% 

Fungicid (C. albicans) 1.5% 0.5% 0.25% 0.1% 

Virucidă limitată (e.g. HBV/HIV/HCV, HSV-I) 2.0%  

Opiniile experților Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt/Main 

Prof. Dr. med. E. Marth, Graz 
Dr. med. J. Steinmann, Bremen 

  

Numere de comandă 
  

60030033 4 x 500 ml sticle + pahar de măsurare   

60030034 1 x bidon 5 l   

40200003 pahar măsurare  pt.  GREEN&CLEAN ID N   

40200004 Bidon cu robinet 5 l    

Aplicare 
   

 

     
1. Dozați și preg. tava 

(concentrat + apă) 

2. Curățați instrumentele 3. Scufundați instrumentele 

în soluție  

4. Acoperiți tava și observați 

timpul de acționare 

5. Clătiți instrumentele

 
 

 

Tăvile și cutiile de dezinfectare  de la METASYS garantează o dezinfectare perfectă a 
instrumentelor  

Numere de comandă 

40200008         Tavă dezinfectare  4 l  cu capac/strecurătoare  

40200015          Tavă dezinfectare  1.25 l  cu capac/strecurătoare 

40200013        cutie dezinfectare 200 ml  cu capac și strecurătoare 
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GREEN&CLEAN ID N Dezinfectarea pre-curățării instrumentelor 



 

 

              Toate informațiile dintr-o privire                           

 

 
MÂINI 

GREEN&CLEAN HW Curățarea mâinilor ■   ■ ■       750 ml, 1000 ml, 5000 ml 

GREEN&CLEAN HL Curățarea igienică a mâinilor ■   ■ ■       750 ml, 1000 ml, 5000 ml 

GREEN&CLEAN HD Dezinfectarea mâinilor  ■ ■ ■ ■  ■     500 ml, 1000 ml, 5000 ml 

GREEN&CLEAN HC Îngrijirea mâinilor    ■ ■       100 ml 

SUPRAFEȚE 

GREEN&CLEAN RD N Șervețele dezinfectante ■ ■   ■ ■  30 min** 60 min*** 30 min** 15 min** 500 ml, 5000 ml 

GREEN&CLEAN SK Dezinfectant spray ■ ■  ■ ■ ■ ■ 1 min  1 min 1 min* 750 ml, 5000 ml 

GREEN&CLEAN MK Șervețele dezinfectante ■ ■   ■ ■ ■ 1 min  1 min 1 min* 750 ml, 5000 ml, 70 șervețele 

GREEN&CLEAN WD Șervețele dezinfectante ■ ■ ■ ■ ■  ■ 1 min 5 min 1 min 30 sec 120 șervețele 

GREEN&CLEAN SD Dezinfectant spray ■ ■ ■ ■ ■  ■ 1 min 5 min 1 min 30 sec 750 ml, 5000 ml 

GREEN&CLEAN MT Șervețele dezinfectante ■ ■ ■  ■  ■ 1 min 5 min 1 min 30 sec 750 ml, 5000 ml, 70 șervețele 

ZONE SPECIALE 

GREEN&CLEAN M2 Dezinfectarea sistemului de aspirare ■ ■   ■ ■  15 min** 60 min** 15 min** 60 min** 500 ml 

GREEN&CLEAN H1 Curățarea sistemului igienic  H1 ■   ■ ■       500 ml 

GREEN&CLEAN CL Curățarea sistemului de aspirare ■    ■       500 ml 

GREEN&CLEAN MB Curățarea vasului scuipătoare ■   ■ ■       180 ml, 500 ml 

GREEN&CLEAN WK Decontaminarea apei și prevenirea 

biofilmului  

 

 
■ 

  
■ 

       
750 ml, 1000 ml 

GREEN&CLEAN WK benzi test pentru  verificarea 

funcțiunii      decontaminării dispozitivelor                                                

   
■ ■ 

       
5 buc., 25 buc., 50 buc. 

METASAN® P              Decontaminarea ape și 

Prevenirea biofilmului 

 

■ 
 

■ ■ 
       

1000 ml 

GREEN&CLEAN BR Îndepărtarea biofilmului  ■ ■  ■ ■       1000 ml 

GREEN&CLEAN AD Dezinfectarea amprentelor  ■ ■  ■ ■   5 min 5 min 5 min 5 min 5000 ml 

INSTRUMENTE 

GREEN&CLEAN IK Dezinfectarea pieselor de 
mână, contraunghii și turbine  

■ ■ ■ ■ ■ 
 

■ 
 
2 min 

 
2 min 

 
2 min 

 
15 sec 

 
200 ml 

GREEN&CLEAN ID N Dezinfectarea instrumentelor ■ ■   ■ ■ ■ 5 min**** 15 min*** 5 min**** 30 min*** 500 ml, 5000 ml 

*doar HBV/HIV/HCV, ** 1.0% soluție, *** 2.0% soluție, **** 1.5% soluție 

 

 
 

 

METASYS – partenerul tău puternic 

                                                                                     
                                                                                                                                  DEROM DENTAL INTERNATIONAL

METASYS Medizintechnik GmbH 
Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria 
1 +43 512 205420 | 5 +43 512 205420 7 
www.metasys.com | info@metasys.com 

 

 

              Iași, România 
             +40 332401335 

mail@ddi.ro 
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