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Proceschemie
voor het verwerken van dentaal-instrumenten
in een Miele-thermodesinfector
System4Dent
Miele biedt een compleet programma voor
de grondige en gegarandeerde instrumentenverwerking in de tandartspraktijk. Naast
de levering en plaatsing van thermodesinfectoren en sterilisatoren geeft Miele
Professional deskundig advies betreffende
routing en hygiëne. Daarnaast verzorgt
Miele de inbedrijfsname gevolgd door een
op maat gesneden gebruikerstraining.
Voor het gegarandeerd vastleggen van de
processen zijn er diverse procesregistratie
mogelijkheden. Nieuw in het Miele-programma is de proceschemie ProCare Dent.
Deze chemie zorgt voor een grondige reiniging en verbetert daardoor de levensduur
van uw instrumenten. Tevens optimaliseert
ProCare Dent de verwerking in de thermodesinfector.
Naast een reproduceerbaar gecontroleerd
proces creëren we een situatie waarin het
tandheelkundig team veilig kan werken.
Dankzij het complete pakket aan apparatuur en toebehoren heeft u meer zekerheid.

Reinigen/desinfecteren
Steriliseren
Documenteren
Garanderen
ProCare Dent
De ProCare Dent-producten uit het Mieleassortiment zijn zodanig geselecteerd dat
ze een optimaal reinigingsresultaat en hoge
materiaalverdraagzaamheid garanderen. U
bent daarom verzekerd van een maximale
bescherming van uw dentale instrumentarium!
Extra zekerheid
Een kleurencodering zorgt ervoor dat de
verschillende ProCare Dent-producten
goed uit elkaar worden gehouden. Er is
dus minder kans op het verwisselen van
producten.

Advies voor de routinematige verwerking van instrumenten inclusief hand- en
hoekstukken
Programma: Vario TD Reinigingsmiddel:
vloeibare reiniger: ProCare Dent 10 MA
Naspoelen: ProCare Dent 40

ProCare Dent

Product

Beschrijving

Toelichting

Verpakkingsgrootte

ProCare
Dent 10 MA

Vloeibare reiniger,
mildalkalisch

• Instrumentbeschermend
• Uitermate geschikt voor hand- en hoekstukken

5 l canister

ProCare
Dent 10 A

Vloeibare reiniger,
alkalisch

• Hoge reinigende werking
• Niet geschikt voor hand- en hoekstukken

5 l canister

ProCare
Dent 11 A*

Poederreiniger,
alkalisch

• Hoge reinigende werking
• Niet geschikt voor hand- en hoekstukken

10 kg emmer

ProCare
Dent 30 C

Zuur vloeibaar
neutralisatiemiddel

• Uitermate geschikt voor hand- en hoekstukken
• Op basis van citroenzuur

5 l canister
1 l fles (met vuldop voor G 7831)

ProCare
Dent 30 P

Zuur vloeibaar
neutralisatiemiddel

• Verwijdert verkleuring en in zuur oplosbare
verontreinigingen
• Niet geschikt voor hand- en hoekstukken
• Op basis van fosforzuur

5 l canister
1 l fles (met vuldop voor G 7831)

Vloeibaar
naspoelmiddel

• Verbetert en verkort de droging

1 l fles (met vuldop)

Grofkorrelig zout voor het
regenereren van de ingebouwde
ontharder

• Verhindert kalkafzetting en beschermt
de instrumenten

6 kg verpakking

Reinigen

Neutraliseren

Naspoelen
ProCare
Dent 40

Regenereren
ProCare
Universal 61

Programmaafloop Vario TD in de
Miele-thermodesinfector
De inzet van ProCare Dent-producten tijdens de verschillende programmastappen
is uitermate geschikt om thermostabiele
instrumenten te verwerken, conform de
richtlijn EN ISO 15883.
Bij gebruik van het mildalkalische product
ProCare Dent 10 MA is het procedé
uiterst beschermend en geschikt om
hand- en hoekstukken te reinigen. De
ProCare Dent-producten zijn optimaal op
de programma’s afgestemd. Met Miele
Professional bent u verzekerd van
kwaliteit en zekerheid.

*Bij gebruik van het bovenrek O 190/2 en het bovenrek
O 177 uit de vorige apparatenserie adviseren wij vloeibare
zeep dosering
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Miele Professional levert voor iedere branche systeemoplossingen

Wasserijapparatuur
Voor hotels, restaurants,
verpleegtehuizen, ziekenhuizen
en speciaaloplossingen

Professionele afwasautomaten
Voor hotels, restaurants,
verpleegtehuizen, kantines,
kinderdagverblijven en ziekenhuizen

Reinigings- en desinfectieautomaten
Voor privéklinieken, ziekenhuisafdelingen
en C.S.A.‘s

Laboratorium reinigingsautomaten
Voor de farmaceutische-, chemischeen levensmiddelenindustrie

Reinigingsautomaten
Voor industriële toepassingen zoals metaal,
kunststof, glasverwerking en elektronica

Service
Van advies op maat voorafgaand aan
de aankoop tot en met de uitgebreide
jarenlange service en dienstverlening
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