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Control d’infeccions per ambients dentals i mèdics
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Topdental (Products) Ltd.
BD20 0EF, UK. Tel: +44 (0) 1535 652 750 www.topdental.co.uk

Elite productes per al control d’infec-
cions, és una gamma de desinfecció i 
neteja per a ús en el sector dental i 
mèdic. La gamma Elite es fabrica 
exclusivament al Regne Unit per Top 
Dental Products Ltda.

Elite control d’infeccions està especial-
ment dissenyat per a la seva clínica, 
testat amb els més alts estàndards de 
control segons la normativa CE de la 
classe II-b per a ús en dispositius 
mèdics i estàndards ISO, proporcio-
nant total confiança i seguretat.

Principalment per evitar la contami-
nació creuada, que en l’actualitat es 
propaga a gran velocitat.

El nostre més complet compromís, 
creant una solució total per ajudar a 
la clínica dental a combatre aquestes 
infeccions, malalties i contaminació 
creuada amb total confiança.

Q

VERD - SUPERFICIES BLAU - INSTRUMENTS GROC - ASPIRACIÓ ROSA - PELL i MANS

Productes per a la desinfecció de su-
perfícies de dispositius mèdics no in-
vasius. De formulació específica per 
a ús en ambients mèdics i dentals.

El desinfectant a base d’alcohol és 
eficaç contra una àmplia gamma de 
microorganismes.

Les tovalloletes són per a usar en 
àrees que presentin risc de contami-
nació creuada.

El desinfectant concentrat lliure d’al-
dehids per a instruments, freses, així 
com instruments d’endodòncia, 99% 
biodegradable, de fàcil ús i dosifica-
ció.

Efectiu per a neteja de sang i saliva i 
altres fluids rics en proteïnes.

Ampli espectre d’acció.

Molt eficaç per a la neteja i desin-
fecció de tot tipus de sistemes d’as-
piració humits, secs i d’anell d’aigua.

També es pot utilitzar per a neteja i 
desinfecció de la escupidera i sepa-
radors d’amalgama.

No genera escuma i no és abrasiu, 
lliure d’aldehids clor i fenols d’ampli 
espectre d’acció.

D’acció ràpida, per a ús freqüent, gel 
desinfectant en pocs segons d’ús en 
mans i pell sense deixar residus.

-

Les propietats moleculars de Elite 
mans, fa que es formi una pel·lícula 
protectora per evitar infeccions a la pell 
amb un ampli espectre d’acció 
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BACTERIS VIRUS FONGS

És de vital importància eliminar els bacteris 
per evitar la seva reproducció per divisió 
cel·lular. Per exemple, en condicions 
favorables l'E Coli es divideix cada 20 
minuts de manera que un bacteri podria 
generar 1.048.576 bacteris en 6 hores.

 
-

A diferència dels bacteris els Virus depenen 
de les cèl·lules vives per reproduir-se i és bo 
saber que són capaços d'existir en 
superfícies durant llargs períodes de temps. 
Per exemple, Hepatitis C és ben conegut 
que és capaç de romandre en superfícies 
durant moltes setmanes.

Elite, productes per al control d'infeccions 
són efectius contra virus transmesos per 
sang (Hep B, Hep C & VIH), a més de virus 
per transmissió, per contacte directament o 
indirectament.

Els fongs proliferen en el gabinet dental a 
zones fosques.

Una vegada que els fongs s'han format, les 
espores són transportades per via aèria cap 
a altres àrees generant-n’he la formació 
d'altres. Els fongs formen floridura com 
l'Aspergillus Brasiliensis i llevat com el 
Candida albicans.

Se sap que el causant del Aspergilosis, és 
provocat per l'aspiració de petites partícules, 
freqüentment presents en les cubetes 
d'impressió, i és extremadament difícil la 
seva eliminació.

Els productes Elite per a control d'infeccions, 
són també fungicides i prevenen la formació 
de fongs en el gabinet dental.

El personal sanitari i els pacients estan contínuament exposats a un gran nombre de microorganismes patògens, especialment Bacteris, virus i fongs. 
Per tant és de vital importància assegurar-se un estricte control contra la infecció per minimitzar els riscos sempre presents en el gabinet dental.

És igualment crucial que els productes siguin eficaços en un ampli espectre d'acció sobre els patògens, testats amb els últims estàndards en micro 
biologia i un efectiu, ràpid i pràctic temps de contacte per a la seva aplicació. Elite sobresurt en totes les àrees del control d'infeccions, proporcionant 
a l'usuari i al pacient la seguretat d'estar totalment protegits.
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Instruments

Per les Mans

Aspiració

GAMMA DE PRODUCTES

Desinfectant de superfícies de formulació 
específica per a ús en dispositius mèdics 
no invasius.
Disponible en aroma de llimona de 500 
ml. i en ampolla de reposició de 3 L.

Tovalloletes desinfectants de superfícies de 
mida 200x180 i contingut de180 unit. per 
pot. Dissenyades especialment per a ús no 
invasiu de dispositius mèdics.
Disponible en aroma de llimona.

Gel desinfectant per a mans d'acció 
ràpida que ens proporciona una 
desinfecció en segons sense deixar 
residus. Gel transparent amb
aroma natural d'alcohol.

Biodegradable, lliure d'aldehids i fenols, 
desinfectantant concentrat especialment 
dissenyat per a ús en instruments dentals, 
freses i instruments d'endodòncia.

Per a la neteja i desinfecció diària dels 
sistemes d'aspiració, no genera 
escuma i lliure d'agents abrasius com 
aldehids i/o clorofenols.

Ref: ELS3000  bidó de 3 litres
       ELS500   pulveritzador 500 ml

Ref: ELSW180 pot180 unit. Ref: ELH3000 bidó de 3 litres
       ELH500  envàs 500 ml amb dosif.

Ref: ELI3000 bidó de 3 litres Ref: ELA3000 bidó de 3 litres
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CURA DE LES SUPERFICIES

SUPERFICIES RESISTENTS 
AL ALCOHOL

La probabilitat de contaminació de les superfícies en els gabinets dentals és molt elevada, i hem de donar-li 
particular importància a tot el procés de desinfecció de les clínicques. La desinfecció és essencial per evitar la 
transmissió d'agents patògens tant al pacient com als professionals que treballen a la zona, és necessari seguir un 
exhaustiu protocol de desinfecció.

La descripció de desinfecció de superfícies, és el procés d'eliminació dels microorganismes presents en els objectes 
o superfícies mitjançant químics en dissolució o amb tovalloletes pre-impregnades.

Es descriu com neteja a l'eliminació de la brutícia dels objectes o superfícies, que es simplifica usant de forma 
manual o mecànica solucions enzimàtiques o aigua amb detergents. Una bona neteja és fonamental abans de la 
desinfecció, ja que els possibles residus que romanguin, interfereixen en la efectivitat del procés. La descontamina-
ció, elimina els microorganismes dels objectes i els protegeix per al seu ús.

Superfícies resistents a l'alcohol, n’hi ha en diferents àrees del gabinet dental, com 
els tubs d'aspiració, lampara, etc.  a aquestes superfícies no els afecten els produc-
tes amb alt contingut en alcohol, que permet una potent acció microbiana.

Amb diferència d'altres amb base alcohòlica, “Superficies” i “Superficies tovallole-
tes” s'han sotmès a uns exhautius tests microbians en condicions extremes.
Gràcies a això garantim a l'usuari que els nostres productes són totalment efectius 
en 60 segons.
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CARACTERISTIQUES DEL PRODUCTE

UTILITZA

C RODUCTE

PR

PRECAUCIONS
UN:1993
Grup embalatje : II
Classe 3
Transport: liquit inflamable
N.O.S. ( Etanol).

PRESENTA
ELS3000 Bidó 3 Lts.
 (2 per capsa)

ELS500 Pulveritzador 500ml.
 (capsa de 7 unitats)

PROVES EST DARD
EN 14885, EN 14476, EN 14348, 
EN 13727, EN 13624.

BACTERICIDA
FUNGICIDA
ESPECTRE ACCIÓ LIMITAT A VIRUS

Espectr V r  60 seg
Adenovirus 60 seg
Norovirus 60 seg
Hepatitis B virus (HBV)  60 seg
Hepatitis C virus (HCV) 60 seg
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 60 seg 
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV)  60 seg
Influenza Virus (which includes human,  60 seg
avian and porcine influenza viruses) 
Hepatitis Delta virus (HDV) 60 seg
Coronavirus (including SARS and MERS)  60 seg
Filoviridae (which includes Ebola virus)  60 seg
Rubella Virus 60 seg
Measles Virus 60 seg
Herpesviridae  60 seg
Flavivirus  60 seg
Rabies Virus 60 seg
Poxviridae 60 seg

ter  60 seg
Pseudomonas aeruginosa 60 seg
Enterococcus hirae  60 seg
Staphylococcus aureus 60 seg
Salmonella typhimurium  60 seg
MRSA  60 seg
VRE  60 seg
E-Coli 60 seg

Levur   60 seg 
Candida albicans 60 seg

Tuber ter  60 seg
Mycobacterium avium 60 seg
Mycobacterium terrae 60 seg

F  
Aspergillus brasiliensis 5 min

ESPECTR A CONTACTE

•  RAPIDO 60 SEGONS TEMPS DE CONTACTE.
•  ACTIU CONTRA VIRUS NO ENCAPSULATS.
•  TESTAT EN CONDICIONS EXTREMES.
•  DISPONIBLE EN AROMA DE LLIMONA.

Desinfectant Per Superficies

Conte entre d’altres ingredients:
Etanol, Propanol-2, Polímero Biguanida, 
Hidroclorito, perfume.

Líquit transparent y olor segons aroma, PH 
3.0-5.0.

Especialment aconsellat per a dispositius 
mèdis no invasius. Disponible en fragància 
de llimona, esprai 500 ml i envàs de 3 lts.

Polvoritzar les superfícies i objectes a 
desinfectar a una distància aproximada de 
30 cms., deixar actuar per un període mínim 
de 60 segons. deixant que s'evapori o 
netejar amb un drap net. No utilitzar en 
superfícies sensibles a l'alcohol. No utilitzar 
després del seu període de caducitat.
Producte d'ús exclusiu professional.
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CARA STIQUES DEL PRODUCTE

UTILITZA

C RODUCTE

PR

PRECAUCIONS
UN:1993
Grup embalatje : II
Classe 3
Transport: liquit inflamable
N.O.S. ( Etanol).

PRESENTA
ELSW180 Pot amb 180 tovalloletes i 
 (capsa amb 12 pots)
 

PROVES EST DAR

EN 14885, EN 14476, EN 14348, 
EN 13727, EN 13624.

Espectre V r  60 seg
Adenovirus 60 seg
Norovirus 60 seg
Hepatitis B virus (HBV)  60 seg
Hepatitis C virus (HCV) 60 seg
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 60 seg 
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV)  60 seg
Influenza Virus (which includes human,  60 seg
avian and porcine influenza viruses) 
Hepatitis Delta virus (HDV) 60 seg
Coronavirus (including SARS and MERS)  60 seg
Filoviridae (which includes Ebola virus)  60 seg
Rubella Virus 60 seg
Measles Virus 60 seg
Herpesviridae  60 seg
Flavivirus  60 seg
Rabies Virus 60 seg
Poxviridae 60 seg

ter  60 seg
Pseudomonas aeruginosa 60 seg
Enterococcus hirae  60 seg
Staphylococcus aureus 60 seg
Salmonella typhimurium  60 seg
MRSA  60 seg
VRE  60 seg
E-Coli 60 seg

Levur   60 seg 
Candida albicans 60 seg

Tuber ter  60 seg
Mycobacterium avium 60 seg
Mycobacterium terrae 60 seg

F  
Aspergillus brasiliensis 5 min

ESPECTR A CONTACT

•  RÀPID 60 SEGONS TEMPS DE CONTACTE.
•  ACTIU CONTRA VIRUS NO ENCAPSULATS.
•  TESTAT EN CONDICIONS EXTREMES.
•  DISPONIBLE EN AROMA DE LLIMONA.

Tovalloletes Desinfectants De Superficie

BACTERICIDA
FUNGICIDA
ESPECTRE ACCIÓ LIMITAT A VIRUS

Conté entre d’altres ingredients:
Etanol, Propanol-2, Polímer Biguanida, 
Hidroclorito, perfum.

Tovalloletes desinfectants de superfícies de 
mida 200 x 180 en pots de 180 unitats. 
Dissenyades específicament per a ús en 
dispositius mèdics no invasius.
Disponible en aroma de llimona.

Tovalloletes impregnades de líquid 
transparent. Aroma llimona. PH de la solució
3.0-5.0.

Utilitzeu una tovalloleta per a cada zona o 
objectes a desinfectar, temps d'acció 60 
segons, permetent que el desinfectant 
s'evapori completament. No usar en 
superfícies sensibles a l'alcohol. No fer servir 
després de la data de caducitat. 
Producte d'ús professional.
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NETEJA

MANTENIMENT STRUMENTS
Els instruments estàn contaminats per agents patògens i causants i de la contaminació creuada en pacients i professionals, els requeriments bàsics per a 
un potent desinfectant són la compatibilitat, ampli espectre d'acció i inhibidors de la corrosió.

La pre neteja dels  instruments és imprescindible per una desinfecció efectiva, ja que els residus formen una barrera a la superfície dels instruments limitant 
l’efectivitat dels desinfectants.

Els instruments utilitzats han de ser tractats amb precaució al netejar-los i desinfectar-los. Els nostres productes són testats amb una gran varietat de 
materials per a comprovar compatibiliats, ja sigui usats en cubetes per desinfectants, banys ultrasònics i en combinació amb autoclau.

D'acord amb la directiva htm 01-05, la neteja 
efectiva és essencial per una posterior desinfecció.

La sang i els residus orgànics inhibeixen l'eficàcia 
dels desinfectants d'instruments. Això es deu al fet 
que els desinfectants redueixen la seva efectivitat 
en superfícies brutes, també hem d’afegir que la 
sang i els residus orgànics dipositats a la superfície 
dels instruments contenen agents patògens que 
posen en risc al pacient.

La desinfecció és el penúltim pas del procés abans de l'esterilització.

Els desinfectants d'instruments han de ser prou potents per eliminar els agents patògens en un 
màxim de 60 minuts de ENTENIMENTAT AMB LA NORMA a 14885. L'efectivitat del procés de 
desinfecció es veu incrementada amb l’ús de banys ultrasonicos.

Addicionalment, excel·lent compatibilitat per prevenir danys en els instruments i als pacients. 
“Instruments” desinfectant d'instruments actúa en una ràpida acció de temps de contacte 
contra VIH i hepatitis C. Només 5 minuts. Test de compatibilitat d'acord amb la norma EN 
21530.
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Desinfectant Per Instruments

Bactericida   15 min
Pseudomonas aeruginosa 15 min
Staphyloccocus aureus 15 min
Enterococcus hirae  15 min
Salmonella typhimurium 5 min
Legionella pneumophila 5 min

Levuricida   15 min
Candida albicans  15 min

Virucida
HIV 1  5 min
Human influenza B virus 2 min
Hepatitis C virus (HCV) 5 min

ESPECTR A CONTACTECARA STIQUES DEL PRODUCTE

INSTR

C RODUCTE

PR
Liquid blau, aroma floral, pH 5.4-6.0, 
soluble al aigüa.

PRECAUCIONS
UN 1903
Grup d’embalatje: II
Classe: 8
Transport: Desinfectant líquid
corrosiu

PRESENTA
ELI3000  Bidó 3 Lts.
 (2 per capsa)

PROVES EST DARD
EN 14885, EN 14562, EN 14561, 
EN 14476, EN 13727, EN 13624.

•  TEMPS DE CONTACTE RÀPID i AMPLI ESPECTRE D’ACCIÓ
•  DOSIFICACIÓ ECONÒMICA DE SOLS AL 2%.
•  CONTÉ INHIBIDORS ANTICORROSIÓ  
• TESTAT SEGONS EN21530 PER CERTIFICAR COMPATIBILITAT

LLIURE D’ALDEHIDS
LLIURE DE FENOLS
AROMA FLORAL

In
st

ru
m

en
to

s

Aqua, Benzalkonium chloride, Didecyldime-
thylammoniumchloride,Propan-2-ol, Benzotria-
zole, Polyhexamethylene Biguanide Hydrochlo-
ride,Hydroxyethylcellulose, Cocamidopropylbe-
taine,Parfum, C.I. 44045.

Biodegradable i lliure d'aldehids i fenols, 
desinfectant concentrat especialment dissenyat 
per ús en instruments dentals, freses i 
instruments d'endodòncia.

Afegir 20 ml en 1 Litre d'aigua (solució al 2%), 
temps d'immersió 15 minuts. no excedirse en el 
temps d'immersió. una vegada desinfectat, 
esbandir els instruments.



12

DESINFECTANT PER SISTEMES 
A

SISTEMES DE ASPIRA

Els sistemes d'aspiració es contaminen amb residus orgànics durant el tractament, aquests tendeixen a acumu-
lar-se, i si no practiquem una severa neteja i desinfecció posem en risc la seguretat del pacient, cal neteja i 
desinfecció diària.

Les línies d'aspiració estan constantment exposades als agents patògens, és el major focus 
de contaminació de la clínica, per la qual cosa n’hem de tenir especial cura.

La neteja i desinfecció dels sistemes d'aspiració ha de ser rigorosament diària i immediata-
ment després d'una cirurgia. Només es poden usar productes compatibles amb el sistema, 
mai utilitzar productes amb contingut de clor.

El líquid "Aspiración" per a desinfecció i neteja d'aspiracions, no és corrosiu, es dosifica al 
2% i posseeix una excel·lent compatibilitat. El "Aspiración" posseeix un ampli espectre d'acció 
mantenint el sistema en perfectes condicions d'higiene i funcionament.
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Virucida
Hepatitis C virus (HCV) 15 min
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 15 min

Fungicida  30 min
Aspergillus brasiliensis 30 min

Bactericida   15 min
Pseudomonas aeruginosa 15 min
Enterococcus hirae  15 min
Staphylococcus aureus 15 min
Salmonella typhimurium 15 min
Legionella pneumophila 15 min
E-Coli  15 min

Levuricida   15 min
Candida albicans  15 min

Tuberculicida & Micobactericida  60 min
Mycobacterium terrae 60 min

ESPECTR A CONTACTE

A
sp

ir
ac

ió
n

Desinfectant Per a Sistemes d’Aspiració

• PER LA CURA DIARIA DELS SISTEMES D’ASPIRACIÓ
• FÒRMULA ALCALINA DE PODEROSA ACCIÓ ANTIRESIDUS
•  TEMPS DE CONTACTE RÀPID - 15 MINUTS
• PER SISTEMES SECS, HUMITS i SEMI HUMITS

CARA STIQUES DEL PRODUCTE

INSTR

C RODUCTE

PR
Liquid groc, olor característic, pH 
11.0-12.0.

PRECAUCIONS
UN: 1760
Grup embalatje: II
Classe: 8
Expedició: LIQUID CORROSIU 
CLORURO DIMETILAMONIO.

PRESENTA
ELA3000 Bidó 3 Lts.
 (2 per capsa)

PROVES ESTAND
EN 14885, EN 14476, EN 14348, 
EN 13727, EN 13697, EN 13624.

LLIURE DE FOSFATS
2% CONCENTRAT
NO GENERA ESCUMA

"Aspiració" especialment dissenyat per a la 
neteja i desinfecció diària de tots els sistemes 
d'aspiració. Producte d'alta eficàcia per a la 
neteja i desinfecció, no genera escuma i no és 
abrasiu, lliure de clor i fenols. Solució alcalina 
per a la neteja diària.

Dispensar 20ml diaris dissolts en 980 ml 
d'aigua tèbia. Aspirar per totes les mànegues 
d'aspiració, deixar actuar per 15 minuts i 
esbandir amb aigua.

Dimethyldioctylammonium chloride, 
Dipropylene glycol, 2-Aminoethanol, 
Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, 
Ethanol, Citric acid, Non- ionic surfactant, 
Antifoam, Dye.
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CURA DE PELL i MANS

PRO

Una higiene efectiva de les mans, és de vital importància per prevenir la presència d'agents patògens i així evitar la contaminació dels 
instruments. Els productes per a la higiene de les mans s'usen amb molta freqüència, després de cada etapa segons normes HTM 
01-05.

• Abans i després de cada tractament.
• Abans i després de treure una pròtesi.
• A continuació del rentat d'instruments.
• Abans d'una esterilització.
• Després del manteniment i desinfecció d'instruments i aparells usats en cada intervenció.
• I al final del procés de descontaminació de la clínica.

A causa de la necessitat contínua de la desinfecció de les mans, és molt important que aquesta sigui de contacte ràpid i al mateix temps 
no agressiu per a la pell. El "Mans gel" te un temps d'acció 30 segons i una sensació suau. L'eficàcia del "Mans gel" ha estat validada 
pels test biològics EN 1500 demostrant la seva efectivitat en la pràctica diària.

La pell és la part més visible del nostre cos i és la millor barrera protectora per evitar danys dels òrgans interns. Aquesta barrera natural ens protegeix 
de l'entrada d'agents irritants o al·lèrgics.

L'executiu de salut i seguretat del Regne Unit assenyala que són més freqüents els casos de dermatitis en els professionals de la salut que en la població 
en general. Les causes més comuns són els treballs amb les mans mullades i en contacte amb sabons líquids i materials de neteja.

Una de les més importants mesures per protegir professionals i pacients, és la neteja de mans, i la seva desinfecció  per a prevenir les infeccions. El 
"Mans gel" desinfectant conté humectants i suavitzants per mantenir la pell en perfectes condicions
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Bactericida   30 seg
Pseudomonas aeruginosa 30 seg
Enterococcus hirae  30 seg
Staphylococcus aureus 30 seg
Escherichia coli  30 seg

Levuricida   30 seg
Candida albicans  30 seg

ESPECTR A CONTACTE

• RAPIDESA 30 SEGONS TEMPS DE CONTACT  
• TESTAT AMB LES NORMES EN 1500
•  ADEQUAT PER ÚS FREQUENT
• MANTÉ LA PELL SUAU

CARA STIQUES DEL PRODUCTE

INSTR

C RODUCTE

PR QUES

PRECAUCIONS
UN: 1170
Grupo embalaje: II
Clase: 3 
Nombre de expedición: sOLUCIÓN DE 
ETANOL FP: 22.7ºC.

PRESENTA
ELH3000 Botella 3 Lts.
 (2 por caja)

ELH500 500ml Botella
 (15 por caja)

PROVES EST DARD
EN 14885, EN 13727, 
EN 13624, EN 1500.

NO DEIXA RESIDUS
LLEST PER AL SEU ÚS
OLOR NATURAL

Pa
ra

 M
an

os
Desinfectant Per Mans
El de rápida acción desinfectante que limpia y 
desinfecta en segundos, ideal para las manos 
sin dejar residuos. “Manos” es un gel 
transparente con aroma natural de alcohol y 
registrado como biocida N-65203.

Aplicar una dosis en las manos, frotar y 
esperar su evaporación.

62% Ethanol, Aqua, Propylene Glycol, 
Carbomer, Polysorbate-20, Aminomethyl 
Propanol, Parfum (Limonene, Coumarin),
CI 60725.

Gel transparent amb aroma de alcohol ph 
7.5- 8.5. Altament inflamable.



HIGIENE i DESINFECCIÓ DE MANS

APLICAR EL GEL 
DE MANS

CANELLSUNGLES DELS 
DITS

PART POSTERIOR 
DELS DITS

PART POSTERIOR 
DE LES MANS

PALMA A PALMA ENTRE ELS DITS

BASE DELS 
POLZES

Distribuidor Catalunya:

L'objectiu de la higiene i desinfecció de mans és desactivar els microorganismes presents a la superfície de la pell, 
que es transmeten per contacte a través de la pell o indirectament per altres superfícies del gabinet dental o sala 
d'espera.

La desinfecció de les mans ens aporta una major seguretat que un simple rentat de mà, aquest procediment pot 
usar-se en qualsevol lloc on no disposem d'aigua o sabons.

La desinfecció es realitza aplicant directament i hand a les mans completament seques i fregant durant 30 segons. 
És de vital importància fregar tota la superfície de les mans inclosos dits, ungles i canells. 

Vegi la guia d'ús.
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