
Complete hygiene solutions 
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Bossklein Products Co е специализирана марка дезинфектанти, почистващи препарати и 
други препарати за  стоматологичния и медицинския сектор, със световна клиентска база.

Повече от всякога сме изложени на риск от предаване на болести, главно поради лекотата, с 
която можем да пътуваме по света. Нашият ангажимент за качество ще помогне на Вас и 
Вашите клиенти да намерат решение  за борба с инфекциите и болестите.

Bossklein бранд
Bossklein продуктите се произвеждат изцяло в  UK от Topdental (Products) Ltd. 

Нашата гама продукти  ‘най-високо ниво’ дезинфектантите са специално създадени и 
проектирани за Вашите практики и са тествани според последните най-високи стандарти на 
ЕU . Дезинфектантите  са с  CE маркировка те са медицински изделия  Class IIb  и имат 
всички необходими ISO стандарти.

Качество

Стандарти за производство
Системата за управление на Topdental Products

Ltd е оценена и сертифицирана по ISO 
13485:2016 за дизайн и производство на 
медицински изделия.

Ние сме сертифицирани по ISO 13485:2012 през 
декември  2013 и сме преминали към  ISO 
13485:2016 юни 2018 и това е в съотвествие с 
нашия CE  сертификат по Directive 92/42/EEC 
annex V и Аnnex II по който ние сме 
сертифицирани 2001.

Тестване на продукти
Bossklein Products Co се гордее с качеството на 
нашата гама и тестове срещу много специфични 
организми, използвайки най-новите насоки.

Стандартите , които използваме не се ограничават 
само от задължителните: EN 14885, EN 14476 ,EN 
14562, EN 14561, 
EN 13727,  EN 13624, EN 1500, EN 1276, EN 
1275, EN 1040, и DGHM guidelines.

По-голямата картина
Topdental е член на DirectaDentalGroup.Тази група 
включва още Directa Dental, Orsing, Parkell, 
Ronvig и TrollDental, всички известни с 
престижни и световно известни марки. Това ни 
позволява да предоставяме на нашите клиенти 
най-добрите продукти и стоматологични 
познания от цял   свят, като същевременно 
запазваме конкурентни цени и високо качество.

Офиси, производство и дистрибуция

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако 
имате въпроси относно нашите продукти.

UK Head Office
Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way, Silsden
Keighley, West Yorkshire 
BD20 0EF England UK 
Tel: +44 (0) 1535 652 750  
Fax: +44 (0) 1535 652 751  
www.bossklein.com
www.topdental.co.uk
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Бактерии Вируси Фунги

Бактериите са жизнено важни за отстраняване, 
особено поради способността им да се 
възпроизвеждат чрез клетъчно делене. Например, 
при благоприятни условия E.Coli може да се 
разделя на всеки 20 минути - което означава, че 
една бактерия може да генерира 1 048 576 бактерии 
само за 6 часа.
Продуктите за контрол на инфекцията Bossklein са 
ефективни срещу широк спектър от бактерии за 
броени минути. Това включва грам положителни, 
грамотрицателни и устойчиви на антибиотици 
бактерии като Staphylococcus aureus, E.Coli, MRSA 
и VRE *.

За разлика от бактериите - вирусите разчитат на 
живите клетки да репликират своя вирусен 
материал и е добре известно, че съществуват на 
повърхности за дълги периоди от време. 
Например, известно е, че хепатит С съществува 
на повърхности до няколко седмици. 
Продуктите за контрол на инфекцията с 
Bossklein са ефективни срещу вируси, предавани 
чрез кръв (хепатит В, хепатит С и ХИВ), а също 
и вируси, предавани при пряк или непряк 
контакт, като грипен вирус *

стоматологичната практика 

Стоматологичният персонал и пациентите са постоянно изложени на широк 
спектър от патогенни микроорганизми - по-специално на бактерии, вируси и 
гъбички. Следователно е жизнено важно да се гарантира, че се използва пълен 
обхват за контрол на инфекциите, за да се сведе до минимум тази постоянно 
съществуваща заплаха в медицинските заведения.
Също толкова важно е продуктите да бъдат ефикасни срещу широк спектър от 
патогени, тествани по най-новите микробиологични стандарти и ефективни в 
най-кратък период . Асортиментът за контрол на инфекциите на Bossklein е 
отличен във всяка от тези области, за да осигури на потребителя и пациента пълно 
спокойствие.

Хигиена и дезинфекция

Гъбите процъфтяват при влажни и тъмни условия в 
денталната хирургия.
След като гъбите се образуват, спорите се пренасят 
по въздух до други области, за да насърчат по-
нататъшния растеж на гъбичките. Гъбите включват 
плесени като Aspergillus brasiliensis и дрожди като 
Candida albicans. Известно е, че първият причинява 
аспергилоза от дишането на малки частици от 
плесента и е особено труден за убиване.
Продуктите за контрол на инфекцията Bossklein са 
едновременно фунгицидни и йозицидни/ дрожди/, 
за да предотвратят растежа на гъбички в 
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ЗЕЛЕН - ПОВЪРХНОСТИ
Стоматологията, подобно на други клинични 
среди, вкл.медицински, трябва да се придържа 
към строги изисквания, за да осигури 
безопасност на персонала и пациентите. Един от 
най-големите рискове е от кръстосано 
замърсяване между пациенти и персонал, 
влизащи в контакт с една и съща 
повърхност.Във всяка клинична среда 
дезинфекцията на повърхности е 
жизненоважна за спиране на 
разпространението на болести и инфекции. 
Това може да се постигне както с продукти без 
алкохол, така и с продукти на алкохолна основа, 
обикновено под формата на кърпичка или 
спрей.Всички продукти за грижа за 
повърхността на Bossklein са разработени с 
оглед както на крайния потребител, така и на 
специфичната среда за предназначение, което 
означава, че на нашите продукти се доверяват  
клиничния персонал по целия свят за борба с 
инфекциите

СИН - ГРИЖА ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Изискванията на съвременната дентална медицина са 
инструментите да се обеззаразяват и дезинфекцират 
бързо и ефективно.Всичко по-малко от това може да 
доведе до загуба на часове, повтарящи се процеси и 
може да увеличи риска от кръстосана инфекция.
Широката гама от съвместимост на материалите е 
една от необходимостите на всеки продукт за грижа за 
инструментите. Bossklein тества продукти с 
множество различни материали, за да осигури 
максимална съвместимост за крайния потребител. 
Нашите препарати за грижа за инструментите 
работят бързо с кратки времена на контакт и 
работните разтвори са с  ниските нива на 
разреждане / концентрация/, за да гарантират, че 
времето, прекарано в обработка, е сведено до 
минимум и времето за прекарване с пациентите е 
максимизирано.

РОЗОВ - КОЖА И РЪЦЕ
Доказано е, че ръцете са предавател номер 
едно на патогените в ежедневието. Счита се за 
решаващо дезинфекцията на ръцете, за да се 
предотврати разпространението на болестта. 
Използвайки дезинфектанти Bossklein Skin и 
Hand Care, можете да помогнете за значително 
намаляване на степента на придобитите 
инфекции.
Поради тесния контакт между пациенти, 
зъболекари и медицински сестри, 
кръстосаното замърсяване е с изключително 
висок риск. Най-известният метод за борба с 
този риск е редовната и цялостна 
дезинфекция на ръцете.
Молекулните свойства на Bossklein 
дезинфектантите за ръце позволяват 
запазването на епидермиса на кожата, като 
същевременно предпазват от широк спектър 
от  микроорганизми.

ЖЪЛТ - СПЕЦИАЛНА ГРИЖА
Цялостно  почистване и дезинфекция
на специални артикули е абсолютно 
необходимо. Те включват аспиратор и  
оборудване, отпечатъци и канализация. 
Всички вътрешни повърхности на 
аспираторната система се препоръчват за 
ежедневна дезинфекция и почистване с 
дезифектант без или с ниски разпенващи се 
свойства, за да се гарантира, че не се 
причиняват щети на скъпите машини.
Дезинфекцията на отпечатъци се счита за 
жизненоважна част от процеса на контрол на 
инфекциите. Отпечатъците трябва да бъдат 
дезинфекцирани, преди да бъдат изпратени в 
лаборатория.

 4 области на
хигиена и дезинфекция
Хигиената и дезинфекцията в денталния сектор могат да бъдат категоризирани в 
четири отделни области; Грижа за инструментите, Грижа за повърхността, 
Специални грижи за зоната и Грижа за кожата и ръцете.
Продуктите в тези зони са цветно кодирани, за да осигурят лесно използване от 
персонала и правилното приложение  в правилната среда. Подробности относно 
тази система можете да намерите по-долу:
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Инструментите могат да се замърсят с кръв, 
слюнка и други биологични течности. Целта на 
дезинфекцията е да се спре кръстосаното 
заразяване между пациентите и персонала. 
Всички използвани инструменти трябва да бъдат 
внимателно дезинфекцирани и почистени.

Нашите продукти са тествани върху голямо 
разнообразие от материали за съвместимост на 
продуктите, независимо с какви вани  се 
използват вкл. ултразвукова вана или в 
комбинация с автоклав.

ИНСТРУМЕНТИ
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ПОЧИСТВАНЕ
Съгласно указанията на HTM 01-05 - 
ефективното почистване е от съществено 
значение, преди да преминете към етапа на 
дезинфекция.
Кръвта и органичните остатъци могат да 
попречат на дезинфектанта на неговата 
антимикробна ефикасност. 
Ултразвуковият почистващ препарат 
Bossklein, когато се използва в ултразвукова 
вана, е идеален, за да гарантира, че целият 
протеин е отстранен от инструментите, като 
използва ензими за смилане на протеини.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Дезинфекцията на инструментите е 
предпоследният етап в процеса преди 
окончателната стерилизация.
Дезинфектантът на инструменти трябва да бъде 
достатъчно мощен, за да унищожи патогените за 
60 минути или по-малко съгласно EN14885. 
Ефективността на процеса на дезинфекция 
може да бъде подобрена и с ултразвуков 
почистващ препарат.

Дезинфектантът на Bossklein осигурява особено 
бързо време за контакт, например ХИВ и 
хепатит С само за 5 минути. Освен това са 
проведени обширни тестове за съвместимост на 
материалите в съответствие с EN21530, за да се 
запази качеството на инструмента.

Масло за турбини

Bossklein Universal Handpiece Oil е 
специално проектирано за 
съвременни  наконечници и турбини

Зъболекарските инструменти могат да бъдат замърсени с патогенни организми и 
остатъци, които могат да бъдат сериозна причина за инфекции при пациентите. 
Основните изисквания за силен дезинфектант на инструмента са съвместимостта на 
материалите, широк ефективен спектър и антикорозионни инхибитори. 
Предварителното почистване на зъболекарските инструменти е необходимо за ефективна 
дезинфекция, тъй като остатъците могат да образуват бариера на повърхността, поради 
което блокират активните дезинфектанти.
Всички използвани инструменти трябва да бъдат внимателно дезинфекцирани и 
почистени. Нашите продукти са тествани върху голямо разнообразие от материали за 
съвместимост на продуктите, независимо дали се използват в инструментална 
дезинфектантна вана,  ултразвукова вана или в комбинация с автоклав.

Безопасността е приоритет номер едно

Bossklein дезинфектант за 
инструменти 1 л концетрат - 30.00 лв

Цени

Масло за турбини -  25.00 лв
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За ултразвукова вана
Почистващ разтвор-концентрат за ултразвукови 
вани

Предназначен за предварително почистване и обеззаразяване
Съдържа ензими за допълнителна почистваща сила
Идеално подходящ за  непорести повърхности на инструменти 
Икономично съотношение на разреждане от 3%
Минимално време за контакт от 15 минути

Дезинфектант за инструменти
Дезинфектант концетрат за инструменти, борери и ендодонтски инструменти

Без алдехиди и феноли
Съвместим с широка гама от материали
Ефективен срещу бактерии, дрожди и вируси като ХИВ, грип B и 
Hep C * 
Време за престой само 15 минути *
Икономичен работен разтвор само от  2%

Floral
aroma

Bactericidal
Pseudomonas aeruginosa

Staphyloccocus aureus
Enterococcus hirae

Salmonella typhimurium
Legionella pneumophila

Yeasticidal
Candida albicans

Viruses
HIV 1

Human influenza B virus
Hepatitis C virus (HCV)

 5  10  15

Time (mins)

*for full effective spectrum and contact times see page 36 and topdental.co.uk
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Дезинфектант за инструменти концентрат
Суперефективен и икономичен дезинфектант -концентрат за инструменти.
активен с/у Bactericidal, Yeasticidal, Tuberculocidal и  срещу вируси 
включително: Adenovirus, Norovirus, HBV, HCV, HIV и Coronavirus*

Poxviridae 30 min 4%

Non-Enveloped viruses

Adenovirus 5 30 min 4%

Norovirus 30 min 4%

Mycobactericidal 60 min 4%

Mycobacterium avium 60 min 4%

Tuberculocidal 60 min 4%

Microorganism Contact Time Concen- %

Bactericidal 15 min 2%

Pseudomonas aeruginosa 15 min 2%

Staphyloccocus aureus 15 min 2%

Enterococcus hirae 15 min 2%

E. coli 15 min 2%

Salmonella typhimurium 15 min 2%

VRE 15 min 2%

MRSA 15 min 2%

Legionella pneumophila 15 min 2%

Yeasticidal 15 min 2%

Candida Albicans 15 min 2%

Enveloped viruses 30 min 4%

Hepatitis B 30 min 2%

Hepatitis C 30 min 2%

HIV 30 min 2%

Human T Cell Leukemia virus 30 min 4%

Measles virus 30 min 4%

Hepatitis Delta virus (HDV) 30 min 4%

Influenza virus 30 min 4%

Coronavirus 30 min 4%

Herpesviridae 30 min 4%

Filoviridae (Ebola) 30 min 4%

Rubella virus 30 min 4%

Rabies virus 30 min 4%

Flavivirus 30 min 4%

Poxviridae 30 min 4%

Non-Enveloped viruses

Adenovirus 5 30 min 4%

Norovirus 30 min 4%

Mycobactericidal 60 min 4%

Mycobacterium avium 60 min 4%

Tuberculocidal 660 min 4%%

Спектър на действие

Идеален  за дезинфекция преди стерилизация на инструменти, 
ендодонтски инструменти, борери и други инструменти.
Virofex ViroTech е изцяло свободен от хлориди и осигурява идеална 
съвместимост с много материали. 
PHMB свободен. Съставът на дезинфектантът е от компоненти 
щадящи околната среда и по този начин ежедневната употреба на 
дезинфектанта е по-малко опасна за потребителя и околната среда. 
Ефективен агент срещу: бактерии, дрожди, туберкулозни бацили, 
вируси включително: Coronavirus, Hepatitis B and C, HIV и още 
Viruses Adenovirus and Norovirus) 
Приготвя се работен разтвор от  2% или 4%.

Състав:
Aqua, N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropane-1,3-Diamine, N,N-
Didecyl-N-Methyl-
Poly(Oxyethyl)Ammonium Propionate, Alcohols, C9-11, Ethoxylated, 
Tetrasodium N,N-Bis(Carboxylatomethyl)-L-Glutamate, 
Monoethanolamine, Corrosion Inhibitor, Aroma, Dye.

Съвместимост с материали

Материали класифицирани като 
безопасни; неръждаема стомана, мека 
стомана, алуминий, мед, силикони, гума и  
HDPE.
Стандартни тестове:
Покрити са следните стандартни тестове: 
EN 14885, EN 14561, EN 14562, EN 14563, 
EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, 
ASTM E1052
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Универсално масло за наконечници

Аерозолен спрей под високо налягане
Комплексно бяло минерално масло
Съдържа инхибитори против ръжда
Нежен аромат на мента
Идеален за използване и при турбини и при наконечници
Тестван на наконечниците на W&H и BienAir

Peppermint
aroma

DisBur Ready
Дезинфектант за дребен ротиращ и ендодонтски инструментариум

Без алдехиди и феноли
Безопасен за използване при диамантени и твърдосплавни борери 
и полири. Ефективен срещу бактерии, дрожди, гъбички *
Убива вируси като ХИВ и грип В *
Време за престой на инструментите  30 минути *
Готов за употреба разтвор - 2 литра

Bactericidal
Pseudomonas aeruginosa

Staphyloccocus aureus
Enterococcus hirae

Yeasticidal
Candida albicans

Viruses
HIV 1

Human influenza B virus

Fungicidal
Aspergillus brasiliensis

 10  20  30

Time (mins)

*for full effective spectrum and contact times see page 36 and topdental.co.uk



Дезинфекцирането на повърхности в 
денталната практика е може би най-честата и 
често изпълнявана задача за контрол на 
инфекциите. Поради движението на 
пациентите и постоянния контакт със 
замърсени предмети, цялото оборудване, 
повърхности, столове, наконечници и други 
уреди трябва да се дезинфекцират между 
всяка лечебна сесия.

Предимствата на гамата дезинфектанти от 
дезинфекциращи кърпички и спрейове 
Bossklein са всичко от което се нуждаете за 
ефективна дезинфекция.

Всички  дезинфекциращи кърпички и 
разтвори на Bossklein са вирусидални срещу 
всички обвити вируси, включително 
коронавирус.

Повърхности

12
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Дезинфектанти с
алкохол

Дезинфектантите на основата на 
алкохол  на Bossklein са преминали 
цялостно микробно тестване, за да 
осигурят ефикасност срещу всички 
обвити вируси, включително 
коронавирус, при замърсени условия, а 
не при чисти условия. Това дава на 
потребителя пълно спокойствие, че 
кръвта и органичните замърсявания не 
влияят на широкия спектър от действие 
само в рамките на  60 секунди време за 
контакт.

Дезинфектанти без
алкохол

Кърпичките Bossklein без 
алкохол и повърхностният 
дезинфекционен спрей без 
алкохол са вирусидални срещу 
всички  вируси с обвивка, 
включително коронавирус и са 
идеални за употреба върху 
всички повърхности, 
включително тези, чувствителни 
към алкохол

Почистване на подове , 
стени, кухни и всички 
обществени сгради

Препаратът за почистване на 
подове на Bossklein Bactasept е 
тестван задълбочено 
специално за способността му 
да отстранява кръв и др. 
биологични течности и върху  
често използваните материали 
за подови настилки.

Цялостно почистване и дезинфекция
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Alcohol Free V-Wipes
Идеални за дезинфекция на чувствителни 
повърхности
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Текстура на кърпичките

Всички Bossklein V-Wipe дезинфекционни кърпички с и без 
алкохол са направени от един и същ основен материал.

Кърпичките имат отлична якост при влажност, текстурата им 
помага за пренасяне на максимално голямо количество 
дезинфектант на оперативната повърхност по един икономичен 
начин. 

V-Wipes са предлагат в два различни размера, стандарт
180x120mm , който съдържа 100 кърпички и голям
200x200mm , който съдържа  200 кърпички.

Текстурната повърхност дава отлични свойства на сцепление , 
което гарантира максимална дезинфекция.

Рефили:

Всички Bossklein V-Wipe дезинфекционни 
кърпички с и без алкохол са направени от един 
и същ основен материал.

Кърпичките имат отлична якост при влажност, 
текстурата им помага за пренасяне на 
максимално голямо количество дезинфектант 
на оперативната повърхност по един 
икономичен начин. 

Опаковката на всеки рефил е екологична и 
лесно се рециклира.  

Дезинфекционни кърпички - кутия

Дезинфекционни кърпички - всичко което трябва да знаете

Дезинфекцията с кърпички трябва винаги да бъде предпочитана пред използването на 
дезинфектанти с шпрей поради една основна причина; по-безопасно е за персонала и 
пациентите. Шпрей дезинфектантите създават аерозол, който се задържа във въздуха до 1/2 
час и създава условия да бъде вдишан.  Дезинфекцията с кърпички дава пълен контакт с 
оперативните повърхности и по-голяма ефективност на дезинфекцията.

Bossklein V-Wipes са специално създадени за дезинфекция и на неинвазивни повърхности , 
не само за стоматологични столове, наконечници , рефлектори , а също така за пластмасово 
оборудване и др.. 

И двата вида кърпички V-Wipe стандартни и 
големи се предлагат и в контейнери, изработени 
от висококачествена пластмаса  HDPE , която 
осигурява максимална протекция на 
съдържанието им. contents. Всяка кутия има 
херметическо уплатнение и се затваря  в стил 
щракване и затова съхранените вътре кърпички 
са винаги свежи и напоени с достатъчно 
дезинфектант.

Дълготрайността на контейнерите и 
многократната им употреба е едни от начините 
за опазване на околната среда от пластмаса.. 

Употреба на рефили и контейнери:
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Bactericidal
Salmonella typhimurium  

MRSA, VRE, E-Coli

Yeasticidal 

Non Enveloped Viruses
Adenovirus 

Norovirus 

Enveloped Viruses
Hepatitis B virus (HBV) 
Hepatitis C virus (HCV) 

HIV
Coronavirus (e.g. SARS, MERS) 

Influenza Virus

Fungicidal 

Mycobactericidal 

 Tuberculocidal

Time (mins)
   1 2 3 4 5 

Bactericidal
Salmonella typhimurium  

MRSA, VRE, E-Coli

Yeasticidal 

Non Enveloped Viruses
Adenovirus 

Norovirus 

Enveloped Viruses
Hepatitis B virus (HBV) 
Hepatitis C virus (HCV) 

HIV
Coronavirus (e.g. SARS, MERS) 

Influenza Virus

Fungicidal 

Mycobactericidal 

 Tuberculocidal

Time (mins)
   1 2 3 4 5 

Кърпички на базата на алкохол (63% w/w / 70.5% v/v Ethanol) 
Опаковката съдържа 100 кърпички с размери180x120mm 
Предлагат се като рефил и в кутия
Вирусидално действие срещу вируси с обвивка вкл. Coronavirus* 
Bactericidal, Yeasticidal, Fungicidal и Tuberculocidal*

Ефективен агент срещу вируси без обвивка Adenovirus и 

Norovirus* Време на действие само  60 seconds*

тествани при замърсени условия

Кърпички на базата на алкохол (63% w/w / 70.5% v/v Ethanol) 
Опаковката съдържа 200 lголеми кърпи с размери 200x200mm 
Предлагат се като рефил и в кутия
Вирусидално действие срещу вируси с обвивка вкл. Coronavirus* 
Bactericidal, Yeasticidal, Fungicidal и Tuberculocidal*
Ефективен агент срещу вируси без обвивка Adenovirus и 
Norovirus* Време на действие само  60 seconds*
тествани при замърсени условия

Стандартни V-Wipe кърпички
повърхностен дезинфектант за неинвазивни повърхности

V-Wipe
Дезинфекционни кърпички голяма повърхност за неинвазивни повърхности

Lemon
aroma

Lemon
aroma

*for full effective spectrum and contact times see page 36 and topdental.co.uk



17

Bactericidal
Salmonella typhimurium  

MRSA, VRE, E-Coli

Yeasticidal 

Non Enveloped Viruses
Adenovirus 

Norovirus 

Enveloped Viruses
Hepatitis B virus (HBV) 
Hepatitis C virus (HCV) 

HIV
Coronavirus (e.g. SARS, MERS) 

Influenza Virus

Fungicidal 

Mycobactericidal 

 Tuberculocidal

Time (mins)
   1 2 3 4 5 Surface Disinfectant

Дезинфектант за оперативни повърхности готов разтвор

Сухи кърпички
Идеални за употреба с дезинфектанта за повърхности шпрей

Дезинфектант на базата на алкохол (63% w/w / 70.5% v/v Ethanol)

Готов за употреба разтвор
Опаковки от  500ml, 1л  и 5 литра
Вирусидално действие срещу вируси с обвивка вкл. Coronavirus* 
Bactericidal, Yeasticidal, Fungicidal и Tuberculocidal*
Ефективен агент срещу вируси без обвивка Adenovirus и 
Norovirus* Време на действие само  60 seconds*
тествани при замърсени условия

размери 310x255mm 
без власинки
с най-висока абсорбция на 
влажни повърхности

Lemon
aroma

*for full effective spectrum and contact times see page 36 and topdental.co.uk
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Bactericidal
MRSA

VRE
Legionella pneumophila

Yeasticidal
Candida albicans 

Enveloped Viruses 
Vaccinia virus

Hepatitis B virus (HBV)
Hepatitis C virus (HCV)

Influenza virus
Coronavirus

Human immunodeficiency virus (HIV)

Mycobacteria
Mycobacterium avium

Spores 
Clostridium difficile (C-diff)

Fungicidal
Aspergillus niger 

Time (mins)
   1 2 3 4 5 

Peppermint
aroma

Peppermint
aroma

Опаковките съдържат 200 големи кърпички с размери 200x200mm

Предлагат се като рефили и в контейнери
Вирусидално действие срещу вируси с обвивки вкл.  Coronavirus* 
Ефективен агент срещу Bacteria, дрожди и  Fungi* 
Време на действие само  30 секунди*
2 in 1 почистване и дезинфекция 
Превъзходна съвместимост с материалите
Подходящи за повърхности чувствителни към алкохол

Опаковката съдържа 100 кърпички с размери 180x120mm 
Предлагат се като рефили и в контейнери
Вирусидално действие срещу вируси с обвивки вкл.  Coronavirus* 
Ефективен агент срещу Bacteria, дрожди и  Fungi* 

Време на действие само  30 секунди*

2 in 1 почистване и дезинфекция 
Превъзходна съвместимост с материалите
Подходящи за повърхности чувствителни към алкохол

V-Wipe Alcohol Free
Дезинфекционни кърпички с голяма повърхност за неинвазивни повърхности

Стандартни кърпички Alcohol Free
Дезинфектант за оперативни и неинвазивни повърхности 

*for full effective spectrum and contact times see page 36 and topdental.co.uk

Bactericidal
MRSA

VRE
Legionella pneumophila

Yeasticidal
Candida albicans 

Enveloped Viruses 
Vaccinia virus

Hepatitis B virus (HBV)
Hepatitis C virus (HCV)

Influenza virus
Coronavirus

Human immunodeficiency virus (HIV)

Mycobacteria
Mycobacterium avium

Spores 
Clostridium difficile (C-diff)

Fungicidal
Aspergillus niger 

Time (mins)
   1 2 3 4 5 
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Bactericidal
MRSA

VRE
Legionella pneumophila

Yeasticidal
Candida albicans 

Enveloped Viruses 
Vaccinia virus

Hepatitis B virus (HBV)
Hepatitis C virus (HCV)

Influenza virus
Coronavirus

Human immunodeficiency virus (HIV)

Mycobacteria
Mycobacterium avium

Spores 
Clostridium difficile (C-diff)

Fungicidal
Aspergillus niger 

Time (mins)
   1 2 3 4 5 

Peppermint
aroma

Alcohol Free Surface Disinfectant

Готов за употреба разтвор
Опаковки от  500ml, 1л  и 5 литра
Вирусидално действие срещу вируси с обвивки вкл.  Coronavirus* 
Ефективен агент срещу Bacteria, дрожди и  Fungi* 
Време на действие само  30 секунди*
2 in 1 почистване и дезинфекция 
Превъзходна съвместимост с материалите
Подходящи за повърхности чувствителни към алкохол

Подходящ за всички видове измиващи се материали Мощно почистващо действие
Помага за намаляване на миризмите свързани с подовите настилки
 2%работен разтвор
не е необходимо да бъде отмит

Surface disinfectant solution for non invasive medical devices

Bactasept
Почистващ разтвор концентрат за подове, стени и други големи 
повърхности

*for full effective spectrum and contact times see page 36 and topdental.co.uk
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Bactasept
Идеален за почистване и измиване на големи 
повърхности

Почистващи влажни кърпички
идеални за почистване на големи запрашени повърхности
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Bossklein Ви предлага пълна гама 
дезинфектанти за почистване и дезинфекция 
на всички видове водни, сухи, полу-сухи или 
водни системи за ежедневна и седмична 
дезинфекция. 

Тази гама включва и най-високо ниво 
дезинфектанти за отпечатъци : шпрей или 
прах . Те са подходящи за всички видове 
отпечатъчни материали включително 
алгинати и полиетери. 

Special Area Care
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Секционни системи

Аспирационните системи трябва да бъдат 
дезинфекцирани поне веднъж на ден и един път 
седмично да се прави допълнителна дезинфекция. 
Това е необходимо тъй като те са непрекъснато 
изложени на патогенни микроорганизми.

Трябва внимателно да се подбират дезинфектантите 
за аспирации тъй като тези съдържащи хлор могат да 
предизвикат корозия по тръбите. 

Ежедневният дезинфектант Bossklein Daily Aspirator 
почиства, дезинфектира и дезодорира системата в 
работен разтвор от 2% . Има антикорозионни 
инхибитори и пълна съвместимост с материалите от 
които са изработени аспирационните системи. Не 
образува пяна и има широк спектър на действие .

Отпечатъци

Дезинфекцията на отпечатъците е жизнено важно за 
здравето на персонала на денталните лаборатории и 
практики, поради риска от кръстосана инфекция.

За да се запази стабилността на отпечатъка е хубаво 
времето на действие на дезинфектанта да е в рамките 
на 10 минути, колкото е по-малко времето толкова е по 
-съхранен отпечатъка .

Bossklein Impression Disinfectant на прах има време на 
действие  само една минута. Дезинфектантът за 
отпечатъци шпрей има време на действие 5 минути.

Аспирационните системи в ежедневната работа се замърсяват с органични и други видове 
остатъци , които могат да създат органичен филм по тръбите и да застрашат здравето на 
Вашите пациенти. Аспирационните системи трябва да бъдат дезинфекцирани ежедневно.   

Денталните отпечатъци лесно се замърсяват с патогенни микроорганизми. Дезинфекцията 
им е изключително важна не само за денталните лаборатории но и за персонала на 
денталната практика и пациентите поради риска от кръстосана инфекция  . 
Дезинфектантите защитават самите отпечатъци от промяна на димесионалните им 
характеристики и качества.

Пълна дезинфекция
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Daily Aspirator
За ежедневно почистване и дезинфекция на аспирационни 
системи

Разтвор концентрат , приготвя се работен разтвор от 2% 

Времето необходимо за  дезинфекция е само 15 минути*

Подходящ за водни, сухи линии и полуводни/сухи линии и 
аспирационни системи, активни агенти срещу  Bactericidal, 

Yeasticidal, Fungicidal & Tuberculocidal* Ефективен срещу  
Hepatitis B, Hepatitis C and HIV*
не образува пяна & не е абразивен
Без алдехиди, феноли и хлориди

Weekly Aspirator
Идеален за седмично почистване на аспирационни системи

Разтвор концентрат
5% работен разтвор
Време на действие 30 мин*

Бактерицидно действие
Подходящ за водни, сухи линии и полуводни/сухи линии и аспирационни системи
 не образува пяна & не е абразивен
без алдехиди, феноли и хлориди

Bactericidal
Salmonella typhimurium
Legionella pneumophila

E-Coli

Yeasticidal
Candida albicans

Viruses
Hepatitis C virus (HCV)
Hepatitis B virus (HBV)

HIV

Fungicidal
Aspergillus brasiliensis

Tuberculocidal
Mycobacterium terrae

15  30  45  60

Time (mins)

Bactericidal
Pseudomonas aeruginosa

Staphyloccocus aureus
Enterococcus hirae

 10  30  60

Time (mins)

*for full effective spectrum and contact times see page 36 and topdental.co.uk
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Daily Aspirator
Идеален за ежедневна дезинфекция на
 аспирационни системи

Weekly Aspirator
Идеален за седмично почистване на аспирационни 
системи
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Подходящ за всички видове отпечатъчни материали
Включително алгинати, полиетери и силикони
сигурен за ортодонтски отпечатъци
Bactericidal, Yeasticidal и Fungicidal* действие
Ефективен агент срещу вируси без обвивки Adenovirus and Norovirus*

Вирусиделно действие срещу всички вируси с обвивки вкл. Coronavirus, Hepatitis и 
Influenza* Време на действие само 1 минута
Работен разтвор: 20g в 1 литър вода
включва и мерителна лъжичка

Дезинфектант за отпечатъци - прах
много бързо действие

Bactericidal
MRSA
E-Coli

Yeasticidal 
Candida albicans

Non Enveloped Viruses
Adenovirus

Norovirus

Enveloped Viruses
Hepatitis B virus (HBV)
Hepatitis C virus (HCV)

HIV
Coronavirus (e.g. SARS, MERS) 

Influenza Virus
Rubella Virus

Measles Virus

Fungicidal
Candida albicans

1  2 

Time (mins)

Bactericidal
Pseudomonas aeruginosa

Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus

E-Coli

Yeasticidal 
Candida albicans

1  2 3 4 5

Time (mins)

Подходящ за всички видове отпечатъчни материали 
Включително алгинати, полиетери и силикони
Ефективен агент срещу  Bacteria и Yeast* 
Без алдехиди
бързо действие

Impression Disinfectant
Готов за употреба разтвор

*for full effective spectrum and contact times see page 36 and topdental.co.uk
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ProMove
За рутинно почистване и обеззаразяване на водопроводи

Разтвор концентрат
Икономичен 2% работен разтвор
Разтваря бързо протеини и биофилм
Помага за предотвратяване на инфекции и помага 
водата да тече свободно.
Може да се използва с найлонови, пластмасови и 
метални тръби
Без алдехиди, биоразградим



Поради изискванията за постоянна дезинфекция на 
ръцете ключово важно изискване за 
дезинфектантите е да бъдат с много кратко време на 
действие и да са деликатни за кожата на ръцете.  

Дезинфектантът на  Bossklein за ръце има време на 
действие само  30 секунди и покрива тест EN14476 
за вирусидална активност срещу всички вируси с 
обвивка вкл. Coronavirus. 

Ефективността на нашите дезинфектанти се 
потвърждават и от микробиологичния тест EN1500 
стандарт който илюстрира тяхната ефективност 

Грижа за кожата и ръцете

28
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Протекция и грижа Последователността  е ключът
Кожата често се нарича най-големия видим човешки 
орган и служи като основна защитна бариера  на 
вътрешните органи. Защитната бариера се намира в 
най-горния слой на кожата и я предпазва от алергени 
и патогени. 

UK здравният министър отбелязва , че здравните 
работници могат по-често да развият дерматит от 
останалото население . Най-честите причини са 
мократа среда , почистващите и дезинфекционни 
препарати.  Много хора имат кожни заболявания, 
които макар е да не са свързани с работното място 
могат да се влошат.

Дезинфектантите за ръце на Bossklein не съдържат 
багрила, оцветители изкуствени вещества за 
максимална съвместимост и минимален риск за 
кожата.

Потенциалната опасност от лошата дезинфекция на 
ръце на персонала в денталната практика е очевиден. 

Основните причини за лоша дезинфекция са липса на 
време, обучение, забрава или липса на информираност 
Жизнено важно е персонала да се съобразява напълно 
с процеса на дезинфекция, за да се избегне кръстосана 
инфекция  За да се избегнат рисковете дезинфекцията 
трябва да е последователна, изчерпателна да стане 
втора природа и да се изпълнява преди и след всеки 
пациент.

Ефективната дезинфекция на ръцете е жизнено важна за здравето на персонала и 
предотвратяване на повторното замърсяване на инструментите с патогени. 
Средствата за хигиена на ръцете трябва да се използват често съгласно  HTM 
01-05:

Преди и след всяка процедура и лечение
Преди и след махане на личните предпазни средства
След измиване на денталните инструменти
Преди контакт с автоклавирани инструменти
(независимо дали са опаковани или не)
След почистване на устройства за почистване на инструменти 
След приключване на работа по обеззаразяване

Пълна дезинфекция



Hand Disinfectant Gel

гелообразна консистенция

Hand Disinfectant Rub

течлива консистенция

30
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поставете дезинфектант

ноктитезадната част на пръстите

гърба на ръцетедлан до длан

основата на пръстите

между пръстите

Хигиенна дезинфекция на ръце
Целта на хигиенната дезинфекция е да деактивира микроорганизмите на повърхността на ръцете . Тези микроорганизми могат лесно да се 
прехвърлят върху пациента или други повърхности в кабинета.  

Дезинфекцията на ръце може да се извърши без мивка при напълно сухи ръце с гелообразния дезинфектант на Bossklein. За ефективна дезинфекция 
е жизнено важно да разтривате в продължение на 30 секунди всяка област на ръцете вкл. ноктите и китките.

китките
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Bactericidal
E-Coli

Yeasticidal
Candida albicans

Enveloped Viruses
Vaccinia

Herpesviridae 
Filoviridae (e.g. Ebola, Marburg)

Flavivirus 
Hepatitis B virus (HBV)
Hepatitis C Virus (HCV)

Influenza Virus
Rubella Virus

Measles Virus
 Rabies Virus

Coronavirus (e.g. SARS, MERS)
Human Immunodeficiency Virus (HIV)
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV)

0.5   1 

Time (mins)

Hand Disinfection Gel
Бързо действащ дезинфектант гел

30 секунди контактно време
Ефективен агент с/у Coronavirus
Bactericidal, Yeasticidal и Virucidal агент с/у всички обвити вируси* 
Подходящ за честа употреба
Течлива консистенция не оставя лепкави следи
Съдържание на алкохол(63% w/w / 70.5% v/v Ethanol)
Чист разтвор (без оцветители) с натурален аромат

Hand Disinfection Rub
разтвор за бърза дезинфекция на ръце

Bactericidal
E-Coli

Yeasticidal
Candida albicans

Enveloped Viruses
Vaccinia

Herpesviridae 
Filoviridae (e.g. Ebola, Marburg)

Flavivirus 
Hepatitis B virus (HBV)
Hepatitis C Virus (HCV)

Influenza Virus
Rubella Virus

Measles Virus
 Rabies Virus

Coronavirus (e.g. SARS, MERS)
Human Immunodeficiency Virus (HIV)
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV)

0.5   1 

Time (mins)

Natural
aroma

Natural
aroma

30 секунди контактно време
Ефективен агент с/у Coronavirus

Bactericidal, Yeasticidal и Virucidal агент с/у всички обвити вируси* 
Подходящ за честа употреба
Гелообразна консистенция не оставя лепкави следи
Съдържание на алкохол(63% w/w / 70.5% v/v Ethanol)

Чист разтвор (без оцветители) с натурален аромат

*for full effective spectrum and contact times see page 36 and topdental.co.uk*for full effective spectrum and contact times see page 36 and topdental.co.uk
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Daily Aspirator
Ежедневно почистване и дезинфекция на 
аспирационни системи

• не се пени& не е абразивен
• Bactericidal & Yeasticidal
• Fungicidal & Tuberculocidal
• Hep B, Hep C and HIV
• Eфективен за 15 mins*
• 20ml to 1L dosage (2%)

AF Surface Disinfectant
дезинфекция на оперативни 
повърхности. Готов разтвор

• Mентов аромат
• готов за употреба
• Bactericidal & Yeasticidal
• Virucidal against all enveloped viruses
• Kills Coronavirus
• Eфективен за  30 sec*

ProMove
концентрат за почистване 
на водни линии

• за премахване на 
биофилми

• некорозионен 
• биоразградим
• 20ml to 1L dosage (2%)

Универсално масло за 
наконечници
подходящ за всички видове 
ротиращи наконечници

• универсално масло
• съдържа силикон
• има антикорозионни 

агенти
• високо налягане 70+ 

Psi
• ментов аромат
• широка 

съъвместимост с 
материали

Weekly Aspirator
седмично почистване и 
дезинфекция на аспирационни 
системи

• не се пени& не е абразивен 
• Bactericidal
• ефективен за  30 mins
• 50ml to 1L dosage (5%)

V-Wipe
дезинфекция на оперативни 
повърхности.

• аромат на лимон
• на база на алкохол
• стандартни & lголеми кърпички
• Bactericidal, Yeasticidal & Fungicidal
• Virucidal against all enveloped Viruses
• Kills Coronavirus, Adeno, Noro & more* 
• Eфективен само за 60 sec*

V-Wipe Alcohol Free
дезинфекция на оперативни повърхности.

• Mентов аромат
• готов за употреба
• Bactericidal & Yeasticidal
• Virucidal against all enveloped viruses
• Kills Coronavirus
• Eфективен за  30 sec*

Surface Disinfectant 
дезинфекция на оперативни 
повърхности. Готов разтвор

• аромат на лимон
• на база на алкохол
• стандартни & lголеми кърпички
• Bactericidal, Yeasticidal & Fungicidal
• Virucidal against all enveloped Viruses
• Kills Coronavirus, Adeno, Noro & more* 
• Eфективен само за 60 sec*

Bactasept
разтвор концентрат за 
подове и стени

• Iидеален за измиващи 
подове
не изисква измиване

• бактерицидно действие
• намалява миризмите
• 100ml to 5L dosage (2%)

Кърпички за основно почистване на 
мебели

• Alcohol free
• Disinfectant free
• Extra large Wipe
• Wide compatibility
• High wipe strength

Продуктово 
позициониране
В Bossklein сме запалени по контрола на инфекциите и 
намаляването на риска от замърсяване, за да гарантираме, че 
както пациентите, така и членовете на персонала могат да 
работят в безопасна среда. Създадохме полезна карта на 
типична дентална хирургия, за да покажем идеалните 
области за използване на някои от нашите ключови 
продукти. Както можете да видите, Bossklein покрива всички 
основи по отношение на хигиената и дезинфекцията

*for full effective spectrum and contact times see individual product information

Ultrasonic Cleaner
разтвор концентрат за ултразвукова 
вана

• почистване на инструменти
•
• 30ml to 1L dosage (3%)
• Eфективен за  15 mins
• биоразградим
• не корозионен

Instrument 
Disinfectant
разтвор концентрат за 
инструменти

• биоразградим
• Bactericidal
• Yeasticidal
• Kills Influenza B, Hep C and HIV 
• Effective in 15 mins*
• 20ml to 1L dosage (2%)
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