
Lihtne ja tõhus
PINNA DESINFEKTSIOON

Easydes



> Desinfektsiooni ainega
pesemine on tõhus viis
patogeenide hävitamiseks
puutepindadelt

> Easydes sobib
laialdaseks
kasutamiseks



EASYDES -TOOTEPERE
lihtsaks, kiireks ja tõhusaks 
pinnahügieeniks
Pinnahügieeni tähtsus on märkimisväärne võitluses erinevate viiruste ja bakterite 
leviku vastu ühelt inimeselt teisele. Tähelepanu tuleks pöörata kriitilistele 
kontaktpindadele, nagu näiteks meditsiiniseadmed, lifti nupud, toolid, 
kassaaparaadid, lauaplaadid ja ukselingid.

Easydes, mille on välja töötanud ja arendanud Soome ettevõte Kiilto, on etanoolil 
põhinev puhastava toimega desinfitseerimisaine. Easydes eemaldab hästi rasvase 
mustuse ja isegi nähtavad plekid, olles samas tõhus patogeenide vastu. Easydes 
sobib kõikidele alkoholi taluvatele pindadele, ka plastikule. Ei soovitata kasutada 
lakitud pindadele.

Kasutage biotsiide ohutult. Enne kasutamist lugege alati etiketti ja tootekirjeldust. 

Mitu pakendi suurust
VALIGE VASTAVALT 
KASUTUSVALDKONNALE
Easydesi tooteperekond kasvab, lisaks tuttavale Easydes 16. desinfitseerivast lapist koosnevale pakile - 
võetakse 2020. aasta sügisel kasutusele ka uus suurem pakendisuurus, mis koosneb 30. lapist. Uues 
pakendis on lapid suuremad ja paksemad. Mõlemad Easydes lapid on ebemevabad ja sobivad hõlpsaks 
pinnahügieeniks kõikidele alkoholikindlatele pindadele.

Ühekordsete kasutusvalmis Easydes desinfitseerivate lappide, 16 lappi/ pakendis, suurusega 200 x 135 mm 
kõlblikkusaeg pärast pakendi avamist on 1 nädal. Suuremas pakendis on lapid suuremad; 285 x 200 mm 
ning nende kõlblikkusaeg pärast pakendi avamist on 3 kuud.



EASYDES -TOOTEPERE

ONE SYSTEM BASIC
Puhastuslapid kõrgete 
hügieenistandarditega valdkondadele.  
Valage 1,2-1,5 liitrit Easydes desinfektsiooni 
ainet One System Basic -pakendisse -> 120 
kasutusvalmis lappi. Kaane sulgemine tagab 
lappide niiskuse. Lappide kõlblikkusaeg on 
28 päeva pärast niisutamist. Ühe rätiku 
suurus: 175 x 360 mm.
4 x 120 lappi, tootekood 8288
GTIN 4260241964004
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EASYDES DESINF.LAPID
Kasutusvalmis ja kiire toimega desinfitseeriv 
lapp kõigile alkoholi taluvatele ja kriitilist 
desinfitseerimist vajavatele pindadele. Sobib 
ka mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete 
desinfitseerimiseks ja puhastamiseks.

16 x 16 tk, tootekood 8285, GTIN 6417964082852
18 x 30 tk, tootekood 8286, GTIN 6417964082869

EASYDES
Mikrobitsiidselt tõhus, 
kasutusvalmis ja kiire toimega 
pesev pinna desinfektsiooni aine. 
Ideaalne kasutamiseks 
meditsiiniseadmetel ja -
instrumentidel. Üldjuhul ei vaja 
pinnad eelpesu ega loputamist. 
6 x 500 ml, tootekood 8081
GTIN 6417964080810
3 x 5 l, tootekood 8083
GTIN 6417964080834

EASYDES SPRAY
Kasutusvalmis, kiiretoimeline heade 
pesemisomadustega pinna desinfektsiooniaine. 
Kõikidele alkoholi taluvatele pindadele: 
kontaktpinnad, seadmed (sh telefonid ja 
arvutite klaviatuurid) ja instrumendid
6 x 750 ml, tootekood 8183
GTIN 6417964081831
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https://www.kiilto.fi/tuote/one-system-basic/
https://www.kiilto.fi/tuote/easydes/
https://www.kiilto.fi/tuote/easydes-peseva-pintadesinfektiopyyhe/
https://www.kiilto.fi/tuote/kiilto-easydes-spray/

