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Gewoonweg een veilig gevoel.  
Systeemhygiëne van Dürr Dental.
4 kleuren, 4 toepassingen – gewoonweg logisch, gewoonweg veilig

PERSLUCHT

AFZUIGING

BEELDVORMING

TANDVERZORGING

HYGIËNE

De beste  
in het  

systeem!
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Trainieren für die 

Zukunft!

Teamschulungen in der Praxis 2012

Bis zu 10 % 

Preisnachlass 

für CLUB Mitglieder – 

mehr unter 

www.duerr.de/club

Alles gecombineerd in één systeem.  
Wat wil je nog meer?
Dürr Dental ontwikkelde met Orotol® al in 1965 het eerste desinfectiemiddel voor zuiginstallaties. 
Dit was het begin van de voortdurende uitbreiding van onze expertise op het gebied van hygiëne. 
Vandaag rekenen tandartsen uit de hele wereld op de systeemhygiëne van Dürr System-Hygiene 
die hun praktijk uitgebreid beschermt. 

Dürr systeemhygiëne
Advies

 ▪ Vervolgopleidingen, opleidingen in teamverband en advies in het veld
 ▪ Deskundigheid van gekwalificeerde trainers
 ▪ Oplossingsgericht praktisch advies op maat van de praktijk
 ▪ Ondersteuning bij de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem

Service
 ▪ Professioneel en oplossingsgericht productadvies
 ▪ Actueel informatieaanbod op internet

Kwaliteit
 ▪ Hoge productiestandaard – Made in Germany
 ▪ Veiligheid door gedefinieerde en gecontroleerde werkprocessen
 ▪  Tientallen jaren ervaring als fabrikant van desinfectie- en  
reinigingsmiddelen



Alles gecombineerd in één systeem.  
Wat wil je nog meer?

4 kleuren – 4 toepassingen

  Blauw voor instrumenten Pagina 06

  Groen voor oppervlakken Pagina 12

  Roze voor huid en handen Pagina 16

  Geel voor specifieke toepassingen Pagina 18

Naast de producten van de systeemhygiëne van Dürr bieden wij een uitgebreid assortiment aan 
diensten om uw tandheelkundige team bij hun dagelijkse werk te ondersteunen. Onze lokale 
adviseur staat direct tot dienst van uw team. Onze service kan al uw vragen over onze producten 
beantwoorden. En de beste kwaliteit met tientallen jaren ervaring wordt voortdurend uitgebreid 
met innovaties die gericht zijn op de behoeften in de praktijk.

Hygiënetechniek
 ▪  Meer dan 75 jaar ervaring in de medische technologie
 ▪ Onklopbaar: technische oplossingen in combinatie met de  
reinigings- en ontsmettingsoplossingen van Dürr Dental
 ▪ Het materiaal niet aantastende en efficiënte producten glanzen door 
een eenvoudig gebruik en snelle toepassing

Toepassingsoverzicht
 ▪ Toepassingsgids bij het kleurensysteem voor de systeemhygiëne van Dürr
 ▪ Karakteristieke en goed te bewaren fles van 2,5 l van de systeemhygiëne  
van Dürr
 ▪ Eenvoudige hantering van de producten dankzij de ergonomische vorm 
van de fles
 ▪ Toepassingshulpmiddel voor optimale dosering

Onderneming, service | 03
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Alles gecombineerd in één  
systeem. Wat wil je nog meer?
Bij bescherming tegen infectie, desinfectie en reiniging mag  
niets aan het toeval worden overgelaten. Om die reden 
hebben wij met talrijke tests bewezen dat alle preparaten  
voldoen aan de eisen die cruciaal zijn in de dagelijkse praktijk.

HD 410
Handendesinfectie

HD 435
Waslotion

FD 366 sensitive
Desinfectie van gevoelige oppervlakken

FD 360
Reiniging en verzorging van kunstleder

FD 366 sensitive wipes

FD 322
snel-desinfectie

FD 333 wipes 
desinfectiedoekjes

Veilig
 ▪ Uitgebreid werkingsspectrum: bactericide, 
fungicide, tuberculocide, virucide
 ▪ Bewezen, betrouwbare effect
 ▪ Zonder uitzondering VAH-geregistreerd en 
EN-compliant
 ▪ Hoog desinfecterend en reinigend vermogen

Onze aanbeveling voor uw praktijk:



Bohrer-Desinfektion
Bur disinfection
 Désinfection des fraises
Disinfezione di frese

ID 220

2,5 l

Gebrauchsfertig
Ready-to-use
Prêt à l‘emploi
Pronto all‘uso

220_Bohrerdesinfektion_2,5L_150x70mm.indd   1 01.09.11   14:4

Dürr systeemhygiëne | 05

ID 220
Boren-desinfectie

ID 212 of ID 213 
instrumenten-desinfectie

MD 555 cleaner
Speciale reiniger  
voor afzuigsystemen

Orotol® plus
Desinfectie van  
zuiginstallaties

MD 550 
Spittoonreiniger

Compatibel
 ▪ Uitstekende verbinding van de werkzame  
stoffen
 ▪ Bijzonder zacht voor de huid en voedend
 ▪ Hoge materiaalcompatibiliteit, aanbevolen door 
toonaangevende systeemfabrikanten
 ▪ Klinisch bewezen
 ▪ Biologisch afbreekbaar

Comfortabel
 ▪ Eenvoudig en efficiënt in gebruik
 ▪ Handige, uniforme containermaten
 ▪ Reiniging volgens plan
 ▪ Dosering met dopje
 ▪ Zeer zuinig in gebruik

Snel
 ▪ Korte inwerktijden
 ▪ Droogt snel op zonder resten achter te laten
 ▪ Praktische toepassing
 ▪ Eenvoudige dosering 
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Dürr Dental staat al meer dan 75 jaar voor baanbrekende ontwikkelingen in de medische  
technologie – made in Germany. Met deze ambitie en het doel om ons aanbod in de hygiëne-
techniek systematisch te perfectioneren, kunnen we vandaag een veelvoud aan innovatieve,  
technische systeemoplossingen aanbieden waarmee de dagelijkse hygiëne- en behandelings- 

Verpakking voor te 
steriliseren materiaal 
met Hygopac Plus  
en Hygofol

Functietest/controle  
en verzorging van  
de instrumenten

Machinaal gereedmaken 
voor gebruik  
in het reinigings- en  
desinfectieapparaat

Gebruik Handmatige desinfectie 
en reiniging

Dürr Dental hygiënetechniek – voor  
maximale efficiëntie in het hygiënecircuit 



maatregelen in de praktijk van tandartsen uiterst efficiënt en met het beste resultaat kunnen worden 
uitgevoerd. Op die manier staat in combinatie met de Dürr systeemhygiëne een onklopbaar team 
ter beschikking.

Documentatie OpslagStoomsterilisatie in  
de Hygoclave 90

Dürr systeemhygiëne | 07
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 ID 212 Instrumenten-desinfectie

Concentraat voor het reinigen en  

desinfecteren van instrumenten met 

een uitstekende materiaalcompatibiliteit

 ID 212 forte instrumenten-desinfectie

Concentraat voor het reinigen en desinfecteren 

van instrumenten bij korte inwerktijd in het  

ultrasoonbad

 ID 220 boren-desinfectie

Volledig virucide, gebruiksklare oplossing 

voor het reinigen en desinfecteren van  

roterende instrumenten

  ID 215 enzymatische  
instrumentenreiniger

Concentraat voor het handmatig,  

enzymatisch reinigen van instrumenten  

voor het desinfecteren

 ID 213 Instrumenten-desinfectie

Volledige virucide concentraat voor het  

reinigen en desinfecteren van algemene, 

chirurgische en roterende instrumenten

 ▪Bactericide incl. Tb, levurocide, beperkt virucide en niet-omhulde virussen 
(Adenovirussen, Norovirussen)
 ▪Geschikt voor algemene, chirurgische en roterende instrumenten
 ▪Hoge weerstand tegen corrosie en lange standtijd van 7 dagen
 ▪Bijzonder snelle desinfectie en reiniging in een ultrasoonbad

Werkzame stoffen: alkylamines, kwartaire ammoniumverbindingen
Verkrijgbaar in: 2,5 l
Onze aanbeveling: Hygosonic, Hygobox

 ▪Bactericide, levurocide, beperkt virucide
 ▪Beschermt het personeel door de microbicide werking
 ▪Buitengewone reinigende werking – lost de meest hardnekkige verontreinigingen 
op
 ▪Uitstekende materiaalcompatibiliteit

Werkzame stoffen: kwartaire ammoniumverbindingen, guanidineverbindingen
Verkrijgbaar in: 2,5 l
Onze aanbeveling: Hygosonic, Hygobox, borenbad

 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, virucide (gekeurd volgens DVV/RKI en EN 14476)
 ▪Hoge reinigingskracht speciaal voor de fijne structuren van boren en frezen
 ▪Hoge weerstand tegen corrosie en lange standtijd van 7 dagen
 ▪Zeer korte inwerktijden

Werkzame stoffen: Alcoholen in alkalisch milieu
Verkrijgbaar in: 2,5 l
Onze aanbeveling: Hygosonic, borenbad

Standtijd 
van 7 
dagen

Standtijd 
van 7 
dagen

Volledig 
virucide

Volledig 
virucide

 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, beperkt virucide en niet-omhulde virussen  
(Adenovirussen, Norovirussen)
 ▪Geschikt voor algemene, chirurgische en roterende instrumenten
 ▪Zeer korte inwerktijd in dompelbad
 ▪Uitstekende materiaalcompatibiliteit voor instrumenten uit rubber/siliconen materiaal

Werkzame stoffen: Kwartaire ammoniumverbindingen
Verkrijgbaar in: 2,5 l
Onze aanbeveling: Hygosonic, Hygobox

 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, virucide (getest conform EN 14476)
 ▪Buitengewone reinigende werking – lost de meest hardnekkige verontreinigingen 
op
 ▪Zeer zuinig door lange standtijd van 14 dagen
 ▪Uitstekende materiaalcompatibiliteit dankzij corrosie-inhibitoren

Werkzame stoffen: Alkylamines, kwartaire ammoniumverbindingen
Verkrijgbaar in: 2,5 l
Onze aanbeveling: Hygosonic, Hygobox

Instrumenten

Desinfectie en reiniging
Instrumenten en boren



 Hygosonic

Verwarmd ultrasoonapparaat voor de  

grondige reiniging van instrumenten,  

hulpmiddelen, prothesen, enz. Daarnaast 

kunnen instrumenten veilig worden  

gedesinfecteerd met de ID-/MD-producten

 Hygopac

Roterend sealapparaat voor de  

verpakking van doorzichtige  

sterilisatieverpakkingen

 Hygopac Plus

Valideerbaar roterend sealapparaat 

voor de deskundige sealing van  

gesteriliseerde verpakkingen als  

Hygofol

 Hygofol

De sterilisatieverpakking Hygofol biedt 

met haar meerlaagse laminaatfolie en 

bijzonder scheurvast sterilisatiepapier 

een maximale veiligheid

 Hygobox

Stevige, duurzame transport- en  

desinfectiedoos met een volume  

van 3 liter

 ▪Optimale persdruk voor een gelijk blijvende sealnaadkwaliteit
 ▪Transportbandprincipe om snel en rationeel te werken
 ▪Traploze temperatuurregeling voor de optimale sealnaad

Afmetingen (HxBxD): 16,0 x 43,5 x 13,5 cm
Onze aanbeveling: Hygofol zak, Hygofol rollen

 ▪Hoge penetratieresistentie en uitstekende mechanische stevigheid
 ▪Hoge treksterkte van de sealnaad
 ▪Hygofol als praktische, geprefabriceerde zak in 3 afmetingen
 ▪Hygofol voor de individuele fabricage als rol in 5 afmetingen

Afmetingen:
Hygofol zakjes (BxL): 7,5 cm, 10 cm of 15 cm x telkens 30 cm
Hygofol rollen (BxL): 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm of 25 cm x telkens 100 m

 ▪Intelligent validatieconcept volgens DIN EN ISO 11607
 ▪Gegevensopslag via een SD-kaart of netwerk
 ▪Hoge sealsnelheid

Afmetingen (HxBxD): 17,0 x 37,0 x 14,0 cm
Onze aanbeveling: Hygofol zak, Hygofol rollen, instrumententafel, Hygofol station

Apparatuur en toebehoren

 ▪Effectieve en zachte desinfectie en reiniging
 ▪Gelijkmatige reiniging door geluidsveldoptimalisatie
 ▪Prestatieverbetering door "Boost-functie"
 ▪Ontgassing van oplossingen door 'Degas-functie'

Afmetingen (HxBxD): 21,4 x 30  x 17,9 cm    Kuipvolume: 2,75 liter
Accessoires: Deksel, glazen set, inzet/dompelkorf
Onze aanbeveling: ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 215, ID 220, MD 530,  
MD 535

 ▪Ergonomisch gevormde handgrepen voor veilig transport
 ▪Kantelveilige uitlekstand voor de ingebouwde zeefinzet
 ▪Instrumenten komen niet vast te zitten dankzij speciaal gevormde langsgaten

Afmetingen (HxBxD): 13 x 32,5 x 21 cm
Kleurvarianten: Antraciet deksel met blauwe of gele zeefinzet,
deksel in 5 verschillende kleuren verkrijgbaar met witte zeefinzet
Onze aanbeveling: ID 212, ID 212 forte, ID 213, ID 215, MD 520, MD 535

Instrumenten | 09
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Max. 10 kg 

belading*

Apparatuur en toebehoren

 Hygoclave 90

Klasse B stoomsterilisator volgens EN 13060 met innovatieve DuraSteam 

technologie. Doorslaggevende kenmerken van de Hygoclave 90 zijn de 

betrouwbaarheid en de indrukwekkend snelle cyclustijden in combinatie 

met een hoge energie-efficiëntie. Dit wordt bereikt door de perfecte  

 

combinatie en de foutloze wisselwerking tussen de stoomcondensator,  

de vacuümpomp met drie zuigers, Heatpipe, de gelaste klepzittingen en 

een sterk 2400 Watt verwarmingsvermogen. Telt men daarbij zijn buiten-

gewoon bedienings- en onderhoudscomfort op, net zoals de complete con-

structie van roestvrij staal voor een optimaal behoud van de waarde van 

het instrument, dan is hij de wegwijzer van een nieuw prestatietijdperk.

 ▪Een van de snelste sterilisatiecycli (Universal-Programm 134 °C /5,5 min. vanaf 
12 min.)
 ▪Gering water- en energieverbruik
 ▪Grote belastingscapaciteit (tot 10 kg bij het gebruik van steriele containers)
 ▪Hoge sterilisatiezekerheid, door diep en snel gegenereerd vacuüm (grote con-
densatiesnelheid)
 ▪Goedkeuring incl. alle relevante parameters direct op het apparaat door handte-
kening
 ▪Directe opslag van de protocollen als PDF zonder PC-aansluiting mogelijk
 ▪Aansluiting op Tyscor Pulse en derde leveranciers
 ▪Eenvoudig en snel onderhoud
 ▪De houder kan met maximaal 6 tablets of – wanneer deze 90° is gedraaid – 
met 2 standaard tray-cassettes en 1 steriele container (hoogte 65 mm) worden 
uitgerust

Afmetingen (HxBxD): 47,5 x 54 x 52 cm

 ▪Conform EN 867-5 en ISO 11140-1
 ▪PCD (Process Challenge Device) en 250 indicatoren
 ▪Bruikbaar als chargecontrolesysteem en Bowie-Dick-test
 ▪Starterset met 50 indicatoren inbegrepen bij de eerste levering 
van de autoclaaf

 Hygotest

Helix proefvoorwerp met 250  

teststrips voor een regelmatige,  

snelle en eenvoudige Helix-test.

 Hygoprint Plus

Automatische etikettenprinter voor  

verpakkingen voor steriele producten 

maakt het mogelijk om programma- 

specifieke etiketten direct te printen.

 ▪Flexibel op te stellen dankzij ethernetverbinding
 ▪Afmeting van de etiketten volgens de richtlijnen -bevestiging mogelijk buiten  
de sealnaad
 ▪Barcode voor het inscannen in digitaal gegevensbeheer
 ▪Gegevens op het etiket: apparaat (REF en SN), programma,  
LOT-datum, gebruiker (goedkeuring door), vervaldatum

Afmetingen (HxBxD): 17,5 x 12,5 x 24 cm
Onze aanbeveling: Hygoprint Plus etiketten en tonerrollen

*Getest met steriele containers van aluminium en elk twee permanente filters (steeds één in het deksel en één in de bodemplaat). Gewicht is incl. steriele container en bijbehorende inzetstukken.



 ▪Snelle opwarmfase door gecoördineerde keuze van de materialen
 ▪Snelle cyclustijden vanaf 20 min. incl. droogtijd
 ▪Geïntegreerde kwaliteitscontrole van vers water
 ▪Direct verwarmde trays voor optimale droging

 ▪Ionenvervangingsinstallatie
 ▪Comfortabel door 3 ionenvervangingscartouches
 ▪Eenvoudig onderhoud door ontluchtingsklep
 ▪Eenvoudige montage met snelbinders
 ▪Geringe ruimtevereisten
 ▪Gunstige aankoopprijs

Onze aanbeveling: Set cartouches voor Hygodem 90

 ▪Snelle en eenvoudige documentatie van het sterilisatieproces
 ▪Volledige identificatie met alle relevante gegevens
 ▪Bijzonder licht en handig

Onze aanbeveling: enkele of dubbele zelfklevende etiketten, documentatieblok 
van 100 bladen, reserveverfrol

 Hygoprint

Systeem voor de identificatie van ver-

pakkingen voor steriele producten.

 Hygodem 90

De Hygodem 90 staat voor hoge kwaliteit, 

gecomprineerd in een compact apparaat. 

De ionenvervangingsinstallatie bereidt het 

leidingwater in drie cartouches voor en 

kan in de kleinste ruimte direct worden ver-

bonden met de Hygoclave 90.

 Hygopure 90

Als de Hygoclave 90 tijdens de drukke 

praktijkdag maximaal wordt gebruikt, heeft 

deze een sterke en betrouwbare partner 

nodig: de Hygopure 90 beschikt over 

hoge capaciteiten en maakt het mogelijk 

grotere hoeveelheden gedemineraliseerd 

water in een keer af te nemen (meerdere 

liters).

 ▪Omkeringsosmosesysteem incl. afnamekraan en voorraadbak
 ▪Meerdere filterniveaus + hoogwaardig membraan met onder-
houdsklep voor de controle van de werkingsgraad
 ▪Eenvoudige installatie met snelbinders
 ▪Hoge capaciteit
 ▪Afname van meerdere liters gedemineraliseerd water in een keer 
mogelijk
 ▪eco-module maakt het mogelijk om voor maximaal 70 % op 
water te besparen

Onze aanbeveling: Set cartouches voor Hygopure 90, Membraan 
DF50 voor Hygopure 90, roestvrijstalen afnamekraan voor Hygopu-
re 90, meetapparaat voor geleidingswaarde HMEC1, waterstopven-
tiel LD1

Instrumenten | 11

 Hygoclave 30 en Hygopure 30

Hygoclave 30 – gemakkelijk te gebruiken, 

gewoonweg snel, gewoonweg betrouwbaar

Hygopure 30 – Het driefasige omgekeer-

de-osmosesysteem met actieve kool-voorfil-

ter, een osmosemembraan en ten slotte een 

deioniserend filter zorgen voor optimaal 

bereid water voor het sterilisatieproces.
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Volledig 
virucide

 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, virucide (gekeurd volgens DVV/RKI en EN 14476)
 ▪Zeer snelle inwerktijd
 ▪Hoog rendement: tot 500 liter gebruiksoplossing bij 0,5%
 ▪Goede materiaalcompatibiliteit

Werkzame stoffen: Alkylamines, kwartaire ammoniumverbindingen
Verkrijgbaar in: 2,5 l
Onze aanbeveling: FD 370 cleaner, FD multi wipes, FD multi wipes compact

 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, beperkt virucide en niet-omhulde virussen (Adeno-
virussen, Norovirussen, Polyoma SV40-virussen)
 ▪Zeer korte inwerktijd
 ▪Residuvrij droogproces
 ▪Beproefde materiaalcompatibiliteit 

Werkzame stoffen: Alcoholen
FD 322 verkrijgbaar in: 750 ml voor Hygowipe Plus, 1 ml, 2,5 l, 10 l
Onze aanbeveling: Hygowipe Plus, sproeikop, sproeifles van 600 ml, FD multi 
wipes, FD multi wipes compact
FD 322 perfume free verkrijgbaar in: 2,5 l, 10 l
Onze aanbeveling: sproeifles van 600 ml, FD multi wipes, FD multi wipes compact

 ▪Effectieve reiniger voor operatiemateriaal, apparatuur en vloeren
 ▪Geen neutralisering van de desinfecterende werking
 ▪De gereinigde oppervlakken kleven of verkleuren niet in combinatie met desin-
fectiemiddelen
 ▪Hoog rendement: tot 250 liter gebruiksoplossing bij 1% 

Ingrediënten: Niet-ionische detergentia
Verkrijgbaar in: 2,5 l
Onze aanbeveling: FD 300, FD 312

 ▪Bactericide, levurocide, beperkt virucide en niet-omhulde virussen (Adenovirussen, 
Norovirussen)
 ▪Zuinig in gebruik: tot 250 liter gebruiksoplossing bij 1%
 ▪Beproefde materiaalcompatibiliteit
 ▪Bijzonder aangename geur

Werkzame stoffen: Kwartaire ammoniumverbindingen
Verkrijgbaar in: 2,5 l
Onze aanbeveling: FD 370 cleaner, FD multi wipes, FD multi wipes compact

 FD 300 Oppervlakte-desinfectie*

Volledig virucide en alcoholvrij concentraat 

voor desinfectie van oppervlakken van 

medische hulpmiddelen

 FD 312 Oppervlakte-desinfectie*

Alcoholvrij concentraat voor desinfectie 

van oppervlakken en voorwerpen

 FD 370 cleaner praktijkreiniger

Concentraat voor het reinigen van  

oppervlakken en voorwerpen

 FD 322 snel-desinfectie

Snelwerkende gebruiksoplossing voor 

het desinfecteren en reinigen van 

oppervlakken van medische hulpmid-

delen en medische voorraad

snel-desinfectie

Oppervlakken

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

ook in ongeparfumeer-

de versie verkrijgbaar

Desinfectie en reiniging
Oppervlakte-desinfectie



  FD 360 Reiniging en verzorging  
van kunstleder

Reinigingsvloeistof voor diepe reiniging en  

verzorging van kunstlederen oppervlakken

 FD 333 snel-desinfectie

Snel werkende gebruiksoplossing  

voor het snel desinfecteren van  

oppervlakken van medische  

hulpmiddelen en medische inventaris

 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, beperkt virucide en niet-omhulde virussen (Adeno-
virussen, Norovirussen)
 ▪Zeer goede materiaalcompatibiliteit
 ▪Frisse citroengeur
 ▪Droogt snel op

Werkzame stoffen: Alcoholen, kwartaire ammoniumverbindingen 
Verkrijgbaar in: 750 ml voor Hygowipe Plus, 1 ml, 2,5 l, 10 l
Onze aanbeveling: Hygowipe Plus, sproeikop, sproeifles van 600 ml, FD multi 
wipes, FD multi wipes compact

 FD 333 forte snel-desinfectie

Volledig virucide gebruiksoplossing 

voor het snel desinfecteren van  

oppervlakken van medische  

hulpmiddelen en medische inventaris

 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, virucide (gekeurd volgens DVV/RKI en EN 14476)
 ▪Goede materiaalcompatibiliteit
 ▪Frisse citroengeur
 ▪Droogt snel op

Werkzame stoffen: Alcoholen, kwartaire ammoniumverbindingen 
Verkrijgbaar in: 750 ml voor Hygowipe Plus, 1 ml, 2,5 l, 10 l
Onze aanbeveling: Hygowipe Plus, sproeikop, sproeifles van 600 ml, FD multi 
wipes, FD multi wipes compact

 ▪Bactericide incl. Tb, levurocide, beperkt virucide en niet-omhulde virussen (Noro-
virussen)
 ▪Snelle desinfecterende werking
 ▪Bij behandelingseenheden ideaal in combinatie met FD 360 kunstleerreiniger
 ▪Beproefde materiaalcompatibiliteit – aanbevolen door toonaangevende sys-
teemfabrikanten

Werkzame stoffen: Alcoholen, kwartaire ammoniumverbindingen
Verkrijgbaar in: 750 ml voor Hygowipe Plus, 1 ml, 2,5 l, 10 l
Onze aanbeveling: Hygowipe Plus, sproeikop, spuitfles van 600 ml, FD multi 
wipes, FD multi wipes compact

  FD 366 sensitive desinfectie  
van gevoelige oppervlakken

Gebruiksoplossing met laag alcoholge-

halte voor het desinfecteren en reinigen 

van bijzonder gevoelige oppervlakken 

van medische hulpmiddelen

 ▪Materiaalvriendelijke reiniger gecombineerd met verzorgingsmiddel voor  
blijvende resultaten
 ▪Intensieve reinigingsactie – verwijdert vlekken van alle soorten, randen en  
verkleuringen 
 ▪Beproefde materiaalcompatibiliteit – aanbevolen door toonaangevende  
systeemfabrikanten
 ▪Bij behandelingseenheden ideaal in combinatie met FD 366 sensitive

Ingrediënten: Speciale detergentia, siliconeverbindingen en verzorgingsformule  
met avocado-olie
Verkrijgbaar in: Set met sproeifles van 500 ml en 10 speciale sponzen
Onze aanbeveling: FD 366 sensitive, FD 366 sensitive wipes

Verzorging

Volledig 
virucideNIEUW!

Oppervlakken | 13
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 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, beperkt virucide en niet-omhulde virussen 
(Adenovirussen, Norovirussen, Polyoma SV40-virussen)
 ▪Zeer korte inwerktijd
 ▪Residuvrij droogproces
 ▪Beproefde materiaalcompatibiliteit

Werkzame stoffen: Alcoholen 

 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, virucide (getest conform EN 14476)
 ▪Zeer snelle inwerktijd
 ▪Praktische verwijdering uit verpakking met clipsluiting
 ▪Handzame structuur voor snel gebruik

Werkzame stoffen: Alkylamines, kwartaire ammoniumverbindingen
Verkrijgbaar in: Verpakking van 50 doekjes
Afmetingen van de doekjes: 17,5 x 25 cm

Volledig 
virucide

Nieuwe 

verpakking!

Met alcohol geïmpregneerde desinfectiedoekjes
NIEUW!

Volledig  
virucide

 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, virucide (gekeurd volgens DVV/RKI en EN 14476)
 ▪Snelle desinfecterende werking
 ▪Extra grote doekjes
 ▪Frisse citroengeur

Werkzame stoffen: Alcoholen, kwartaire ammoniumverbindingen
Verkrijgbaar in: Verpakking van 100 doekjes
Afmetingen van de doekjes: 20 x 30 cm

 ▪Bactericide, levurocide, beperkt virucide
 ▪Bevochtiging van oppervlakken met hoog rendement voor maximaal 8 m²
 ▪Doeken in scheurbestendige honingraatstructuur
 ▪Met frisse geur

Werkzame stoffen: Kwartaire ammoniumverbindingen 
Verkrijgbaar in: Verpakking van 15 doekjes
Afmetingen van de doekjes: 22 x 42 cm

 FD 312 wet wipes oppervlakte-desinfectie*

Alcoholvrije desinfectie- en reinigingsdoekjes  

voor grote oppervlakken

  FD 300 top wipes  
oppervlakte-desinfectie

Volledig virucide en alcoholvrije desinfectie- 

en reinigingsdoekjes voor oppervlakken  

van medische hulpmiddelen

  FD 322 premium wipes snel-desinfectie, 
FD 322 top wipes snel-desinfectie

Met alcohol geïmpregneerde snelwerkende 

desinfectie- en reinigingsdoekjes voor  

oppervlakken van medische hulpmiddelen

 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, beperkt virucide en niet-omhulde virussen 
(Adenovirussen, Norovirussen)
 ▪Snelle desinfecterende werking
 ▪Droogt snel op
 ▪Ongeparfumeerd

Werkzame stoffen: Alcoholen, kwartaire ammoniumverbindingen 
Verkrijgbaar in: Verpakking van 110 doekjes
Afmetingen van de doekjes: 14 x 22 cm

FD 322 premium wipes
Verkrijgbaar in:  
Verpakking van 80 doekjes
Afmetingen van de doekjes: 
14 x 19 cm

FD 322 top wipes 
Verkrijgbaar in:  
Verpakking van 50 doekjes
Afmetingen van de doekjes: 
17,5 x 25 cm

 FD 333 wipes snel-desinfectie

Alcoholhoudende, gebruiksklare desinfectie- en 

reinigingsdoekjes voor kleinere oppervlakken 

van medische hulpmiddelen

  FD 333 forte wipes  
snel-desinfectie

Volledig virucide gebruiksklare  

desinfectie- en reinigingsdoekjes 

voor oppervlakken van medische 

hulpmiddelen en medische inventaris

Gekeurd volgens 

DVV/RKI en 

EN 14476

Oppervlakdesinfectiedoekjes
Alcoholvrije desinfectiedoekjes



NIEUW!

Oppervlakken | 15

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

 ▪Bactericide incl. Tb, levurocide, beperkt virucide en niet-omhulde virussen (Norovirussen)
 ▪Snelle desinfecterende werking
 ▪Extra grote doekjes
 ▪Ongeparfumeerd 

Werkzame stoffen: Alcoholen, kwartaire ammoniumverbindingen

FD 366 sensitive wipes
Verkrijgbaar in:  
Verpakking van 100 doekjes
Afmetingen van de doekjes:  
20 x 30 cm

 FD 366 sensitive wipes desinfectie van 
gevoelige oppervlakken, FD 366 sensitive 
top wipes desinfectie van gevoelige 
oppervlakken

Gebruiksklare desinfectie- en reinigingsdoekjes 

voor gevoelige oppervlakken van medische 

hulpmiddelen

 FD 350 desinfectiedoekjes

Met alcohol geïmpregneerde snelwerkende 

desinfectie- en reinigingsdoekjes voor kleinere 

oppervlakken van medische hulpmiddelen

 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, beperkt virucide en niet-omhulde virussen 
(Adenovirussen, Norovirussen, Polyoma SV40-virussen)
 ▪Snelle desinfecterende werking
 ▪Residuvrij droogproces
 ▪3 verschillende geuren: Classic, Flower, Lemon

Werkzame stoffen: Alcoholen 
Verkrijgbaar in: Verpakking van 110 doekjes
Afmetingen van de doekjes: 14 x 22 cm

FD 366 sensitive top wipes 
Verkrijgbaar in:  
Verpakking van 50 doekjes
Afmetingen van de doekjes:  
17,5 x 25 cm

 ▪Universeel bruikbare doekjes in combinatie met oppervlakdesinfectiemiddelen
 ▪Pluisvrij en scheurbestendig
 ▪Zeer goede bevochtiging en geen krassen op oppervlakken
 ▪Zeer zuinig

Verkrijgbaar in: Verpakking van 180 doekjes
Afmetingen van de doekjes: 20 x 30 cm
Onze aanbeveling: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 333 forte,  
FD 366 sensitive, wandhouder voor FD multi wipes box

Droge doekjes

 FD multi wipes

Universele, droge doekjes, impregneerbaar met 

desinfectie- en reinigingsmiddelen

 FD multi wipes compact

Universele, droge doekjes, impregneer-

baar met desinfectie- en reinigingsmid-

delen

 ▪Universeel bruikbare doekjes in combinatie met oppervlakdesinfectiemiddelen
 ▪Pluisvrij en scheurbestendig
 ▪Zeer goede bevochtiging en geen krassen op oppervlakken
 ▪Compacte doos, extra grote doekjes

Verkrijgbaar in: Verpakking van 60 doekjes
Afmetingen van de doekjes: 29 x 30 cm
Onze aanbeveling: FD 300, FD 312, FD 322, FD 333, FD 333 forte, FD 366 
sensitive
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15 sec. 
inwerktijd

 ▪Alkali- en zeepvrij – behoudt de zuurmantel van de huid
 ▪Intensieve reiniging door geselecteerde wasactieve componenten 
 ▪Bevat huidverzorgende en hydraterende stoffen en huidbevochtigende  
ingrediënten
 ▪Uitstekend combinatiepreparaat voor desinfectie van de handen op basis  
van alcohol HD 410 

Ingrediënten: Reinigingsactieve detergentia, antimicrobiële middelen en allantoïne
Verkrijgbaar in: 500 ml, 1 l, 2,5 l
Onze aanbeveling: Universele preparaatdispenser S 400, L 400, L 1000,  
Touchless T 400, T 1000, doseerpompen, HD 410, HD 440

 ▪Bactericide incl. Tb, levurocide, beperkt virucide en niet-omhulde virussen  
(Adenovirussen, Norovirussen, Polyoma -SV40-virussen, Rotavirussen)
 ▪Bijzonder snel: hygiënische handendesinfectie 15 seconden/chirurgische  
handendesinfectie 90 seconden
 ▪Aangenaam gevoel door rehydratie

Werkzame stoffen: Alcoholen
Verkrijgbaar in: 500 ml, 500 ml voor Hygocare Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Onze aanbeveling: Universele preparaatdispenser S 400, L 400, L 1000,  
Touchless T 400, T 1000, doseerpomp

 HD 410* Handendesinfectie

Wrijfpreparaat op basis van alcohol 

voor hygiënische en chirurgische  

handendesinfectie

Huid en handen

Desinfectie en reiniging
Handendesinfectie

Handreiniging

 HD 425 waslotion

Milde waslotion voor het wassen  

van de handen en huid

 ▪Alkali- en zeepvrij
 ▪Dermatologisch getest – zeer goed verdraagbaar 
 ▪Bevat huidverzorgende en hydraterende stoffen 
 ▪Uitstekend combinatiepreparaat voor desinfectie van de handen op basis  
van alcohol HD 410 

Ingrediënten: Reinigingsactieve detergentia en verzorgende bestanddelen zoals  
allantoïne
Verkrijgbaar in: 500 ml
Onze aanbeveling: HD 410, HD 440

 HD 435 waslotion

Milde waslotion met typische pH-waarde 

voor het behoud van de natuurlijke  

huidflora



 ▪Beschermt, voedt en voorkomt ontstekingen
 ▪Voorkomt uitdrogen van de huid
 ▪Beproefde ingrediënten handhaven de soepelheid van de handen 
 ▪Niet vet – trekt snel in de huid

Ingrediënten: Voedende oliën, toverhazelaarextract, allantoïne en vitamine A 
Verkrijgbaar in: 500 ml
Onze aanbeveling: Universele preparaatdispenser S 400, L 400,  
Touchless T 400, doseerpomp, HD 410, HD 425, HD 435

 ▪Optimale handhygiëne door handenvrije bediening
 ▪Batterijaandrijving met weergave van de batterijlading en een akoestisch  
signaal dat aangeeft wanneer de batterij moet worden vervangen
 ▪Hoge hygiënestandaard door behuizing in geanodiseerd aluminium
 ▪Autoclaveerbare roestvrijstalen pomp of wegwerppomp

Afmetingen (BxHxD): T 1000/T 400: 9,2x33,0x21,0 cm
Verkrijgbaar in: T 400 voor fles van 500 ml, T 1000 voor fles van 1 l
Onze aanbeveling: HD 410, HD 435 in een fles van 500 ml of 1 l,  
HD 440 in een fles van 500 ml, schaalhouder, tafelstaander, wegwerppompen

 ▪Zeer eenvoudig in gebruik
 ▪Verkrijgbaar met korte (S) of lange (L) armhefboom
 ▪Duurzame uitvoering in aluminium en roestvrij staal
 ▪Autoclaveerbare pomp of wegwerppomp

Afmetingen (BxHxD): S 400/L 400: 8,2 x 24,5 x 8,2 cm, lengte armhefboom:  
S: 16 cm, L: 21,5 cm/L 1000: 9,2 x 29 x 9 cm, lengte armhefboom: 22,5 cm
Verkrijgbaar in: S 400 en L 400 voor fles van 500 ml, L 1000 voor fles van 1 ml
Onze aanbeveling: HD 410, HD 435 in een fles van 500 ml of 1 l,  
HD 440 in een fles van 500 ml, wegwerppompen

 Universele preparaatdispenser

Universele preparaatdispenser voor 

wandmontage voor de toepassing  

van handpreparaten

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Dispensersystemen

 Universele preparaatdispenser Touchless

Sensordispenser op batterijen voor de  

handenvrije, hygiënische toepassing van  

handpreparaten

 HD 440 verzorgingslotion

Lotion voor de verzorging van de  

veeleisende en gevoelige huid

Verzorging

Huid en handen | 17
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Specifieke toepassingen

Desinfectie en reiniging
Zuiginstallatie en spittoon

Volledig  
virucide

De enige 
echte

 ▪Creëert een lucht-watermengsel voor een optimale bevochtiging en effectieve  
reiniging van het zuigsysteem
 ▪Efficiënte werking – een systeem voor het voorbereiden en doorzuigen  
van de gebruiksoplossingen
 ▪Aansluitadapter voor alle zuigslangen

Verkrijgbaar in: Verzorgingssysteem van 2 liter
Onze aanbeveling: Orotol® plus, MD 555 cleaner

 ▪Gemakkelijke verwijdering van residuen zoals kalk, bloed of plaquekleurmiddelen 
 ▪Gelijktijdige reiniging, ontgeuring en verzorging van spittonen
 ▪Zonder schurende ingrediënten – geen krassen op het spittoon
 ▪Antimicrobieel – doeltreffend tegen bacteriën en schimmels

Werkzame stoffen: Alcoholen 
Verkrijgbaar in: 750 ml
Onze aanbeveling: Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 555 cleaner

 ▪Lost afzettingen van kalk, profylaxepoeders of profylaxe Pearl-producten op
 ▪Intensieve reinigende werking tegen afzettingen en slibvorming
 ▪Beproefde materiaalcompatibiliteit – aanbevolen door toonaangevende  
systeemfabrikanten
 ▪Ideaal in combinatie met Orotol® plus

Ingrediënten: Organische en anorganische zuren, schuimvrije detergentia
Verkrijgbaar in: 2,5 l
Onze aanbeveling: OroCup, Orotol® plus, Orotol® ultra, MD 550

 ▪Bactericide incl. Tb, sporicide (tegen Clostridium difficile), fungicide, virucide 
(getest conform DVV/RKI en EN 14476)
 ▪Lost de biofilm op en voorkomt dichtslibben door bloed en eiwitten
 ▪Lage toepassingsconcentratie (1%)
 ▪Beproefde materiaalcompatibiliteit – aanbevolen door toonaangevende  
systeemfabrikanten

Werkzame stoffen: Natriumcarbonaat-peroxohydraat
Verkrijgbaar in: Zakje van 500 g
Onze aanbeveling: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

  Orotol® ultra desinfectie  
van zuiginstallaties

Poedervormig concentraat voor de gelijktijdige 

reiniging, desinfectie, ontgeuring en verzorging 

van alle zuiginstallaties en amalgaamafschei-

ders

 OroCup-onderhoudssysteem

Gebruiksvriendelijk, gesloten verzorgingssys-

teem voor het desinfecteren en reinigen van 

zuiginstallaties en amalgaamafscheiders

  Orotol® plus desinfectie  
van zuiginstallaties

Schuimvrij vloeibaar concentraat voor de  

gelijktijdige reiniging, desinfectie, ontgeuring  

en verzorging van alle zuiginstallaties en  

amalgaamafscheiders

 ▪Bactericide incl. Tb, fungicide, beperkt virucide en niet-omhulde virussen  
(Adenovirussen, Norovirussen)
 ▪Lost de biofilm op en voorkomt dichtslibben door bloed en eiwitten
 ▪De oplossing voor besmette zuiginstallaties, zorgt voor een veilige bescherming 
tegen infecties
 ▪Beproefde materiaalcompatibiliteit – aanbevolen door toonaangevende sys-
teemfabrikanten

Werkzame stoffen: Kwartaire ammoniumverbindingen Verkrijgbaar in: 1 l, 2,5 l 
Onze aanbeveling: OroCup, MD 555 cleaner, MD 550

  MD 555 cleaner  
speciale reiniger voor zuiginstallaties

Schuimvrij reinigingsconcentraat voor  

verschillende soorten zuiginstallaties en  

amalgaamafscheiders

  MD 550 Reinigingsmiddel  
voor de spittoonschaal

Schuimvrije, gebruiksklare oplossing voor  

intensieve en perfecte reiniging van spittonen

Verbeterd 

recept!
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Afdrukken en tandtechnische werkzaamheden

Apparaat

  MD 530  
cementverwijderaar en prothesereiniger

Gebruiksklare oplossing voor het verwijderen van 

cement, tandsteen, rookvlekken, oxydelagen enz.  

van prothesen, bruggen, kronen, spatels, glas enz.

 Hygojet

Desinfectie- en reinigingssluis voor  

afdrukken en prothesen

 ▪Het gesloten systeem voorkomt kruisbesmetting
 ▪Zuinig in gebruik – met slechts 10 ml MD 520 per afdruk
 ▪Zeer effectief – 6 afdrukken in 12 minuten
 ▪Goedgekeurde desinfectiemethode – beproefde deskundigheid

Afmetingen (BxHxD): 56 x 34 x 32 cm 
Onze aanbeveling: MD 520

 ▪Bactericide incl. Tb, levurocide, virucide (getest conform EN 14476)
 ▪Bruikbaar voor alginaten, siliconen, polyetherrubber, hydrocolloïden,  
polysulfiden enz.
 ▪Grotere nauwkeurigheid van het mastermodel in gips door effectieve reiniging
 ▪Geen verslechtering van maatstabiliteit of gipscompatibiliteit

Werkzame stoffen: Kwartaire ammoniumverbindingen, glutardialdehyde 
Verkrijgbaar in: 2,5 l, 10 l
Onze aanbeveling: Desinfectiedoos, Hygobox, Hygojet 

 MD 520 afdruk-desinfectie

Alcoholvrije gebruiksoplossing voor het  

efficiënt en materiaalvriendelijk desinfecteren 

en reinigen van afdrukken, prothesen, enz.

 MD 535 gipsverwijderaar

Gebruiksklare oplossing voor het  

verwijderen van gips en alginaten uit  

afdruklepels en andere hulpmiddelen

 ▪Neutrale speciale reiniger met bijzonder snelle werking
 ▪Intensieve reinigingskracht voor het residuvrij verwijderen van gips en alginaat
 ▪Met activiteitsindicator
 ▪Geschikt voor gebruik in ultrasoonbaden

Ingrediënten: Alkalische reinigingscomponenten en complexvormers 
Verkrijgbaar in: 2,5 l
Onze aanbeveling: Hygobox, Hygosonic

 ▪Intensieve reinigingsactie en residuvrije verwijdering van zuuroplosbare aanslag
 ▪Direct bruikbaar dankzij uitstekende materiaalcompatibiliteit
 ▪Bijzonder snel en effectief dankzij speciaal recept
 ▪Bevat corrosie-inhibitoren
 ▪Geschikt voor gebruik in ultrasoonbaden

Ingrediënten: Anorganische zuren, detergentia
Verkrijgbaar in: 2,5 l
Onze aanbeveling: Hygobox, Hygosonic

Ook te  
gebruiken als 
tray-reiniger

Volledig 
virucide

Specifieke toepassingen | 19



DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

1Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie. 2hydraterend 3RKI-geregistreerd 4huidtypische pH-waarde 5hoge belasting 6lage belasting 7incl. Tb-bacteriën  
8voor Tb-bacteriën 4 %/30 min. 9voor Tb-bacteriën 2 %/30 min. 10voor Tb-bacteriën 60 min. 11voor Tb-bacteriën 2 min. 12voor Tb-bacteriën 30 sec. 13hygiënische handendesinfectie/chirurgische  
handendesinfectie 14in de Hygojet 15getest conform DVV/RKI 16getest conform EN 14476 17oplossing van werkzame stoffen
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Instrumenten
ID 212 Instrumenten-desinfectie 2 % 5 210 7

ID 212 forte instrumenten-desinfectie 2 % 5/607 28 7

ID 213 Instrumenten-desinfectie 2 % 5/607 29 14

ID 215 enzymatische instrumentenreiniger 1%/2% 30/15 15/1

ID 220 boren-desinfectie onverdund 17 0,57 7

Oppervlakken
FD 300 Oppervlakte-desinfectie* 1%/2 % 1510/5

FD 312 Oppervlakte-desinfectie1 1 % 15

FD 370 cleaner praktijkreinigingsmiddel 1 %/2 %

FD 322 snel-desinfectie onverdund 17

FD 333 snel-desinfectie onverdund 17

FD 333 forte senldesinfectie onverdund 17

FD 366 sensitive desinfectie  
van gevoelige oppervlakken

onverdund 111

FD 300 top wipes oppervlakte-desinfectie Gebruiks-
klaar 210

FD 312 wet wipes oppervlakte-desinfectie1 Gebruiks-
klaar 15

FD 322 premium wipes snel-desinfectie/ 
FD 322 top wipes snel-desinfectie

Gebruiks-
klaar 17

FD 333 wipes snel-desinfectie Gebruiks-
klaar 17

FD 333 forte wipes snel-desinfectie Gebruiks-
klaar 17

FD 360 Reiniging en verzorging van kunstleder Gebruiks-
klaar

FD 350 desinfectiedoekjes Gebruiks-
klaar 17

FD 366 sensitive wipes  
desinfectie van gevoelige oppervlakken

Gebruiks-
klaar 111

FD 366 sensitive top wipes  
desinfectie van gevoelige oppervlakken

Gebruiks-
klaar 111

Huid en handen
HD 410 Handendesinfectie1, 2, 3 onverdund 0,25/1,512,13

HD 412 essential handendesinfectie onverdund 0,5/512,13

HD 425 waslotion4 onverdund

HD 435 waslotion4 onverdund

HD 440 verzorgingslotion onverdund

Specifieke toepassingen

Orotol® plus desinfectie van zuiginstallaties 2 % 5/607

Orotol® ultra desinfectie van zuiginstallaties 1 % 5

MD 555 cleaner  
speciale reiniger voor zuiginstallaties

5 % 30-120

MD 550 Reinigingsmiddel voor de spittoonschaal onverdund ca. 5

MD 520 afdruk-desinfectie onverdund 57/1014 7

MD 530 cementverwijderaar/prothesereiniger onverdund max. 10 max. 10

MD 535 gipsverwijderaar onverdund naar 
behoefte

naar 
behoefte

Werkingsspectra en toepassingen
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