Produkt

katalog

■ Forbrugsartikler

Profil
Chiroform er branchens totalleverandør til læger, kiropraktorer,
fysioterapeuter, hospitaler, institutioner, træningscentre m.v.
Med mere end 30 års erfaring er Chiroform et naturligt valg som l
everandør.
Chiroform er både producent og eneforhandler af en lang række
anerkendte udenlandske produkter.
Vor målsætning er at levere kvalitetsprodukter til en fornuftig pris,
og sikre en hurtig og sikker levering, samt at give et højt niveau af
individuel rådgivning, undervisning og service.

Chiroforms værdier
Hos Chiroform ved vi, at samarbejde forpligtiger. Derfor arbejder vi
ud fra et værdigrundlag, som kendetegner de partnerskaber, vi indgår
med kunderne. Vores værdier sikrer den gode dialog, det troværdige
samarbejde, og at vi altid kan tilpasse os netop dine behov.
Chiroforms 5 værdier er åbenhed, beslutsomhed, forandringsparathed,
troværdighed og humor. Du vil opleve, at vi sætter handling bag
ordene.

Chiroform A/S • Mariendalsvej 22 • 8800 Viborg
Tlf. 86613611 • E-mail: chiroform@chiroform.dk

Købsinformationer

Priser

Returvarer

Reklamationer

• Alle priser er ekskl. moms, dog vises
total-priser inkl. moms ved gennemførelse af ordre.

• Returnering af varer accepteres kun
efter forudgående aftale og indenfor
14 dage fra modtagelse af vare.

• Der tages forbehold for prisændringer,
udgåede varer og leverancesvigt fra
tredjepart.

• Returomkostninger betaler køber 		
selv. Returretten kan kun benyttes
såfremt varen er i original emballage.

• Ved modtagelse af beskadiget gods
eller forkerte varer, skal Chiroform 		
kontaktes straks. Chiroform informerer
således kunden om et reklamationsnummer, som skal påføres dokumenter,
der skal følge varen ved returforsendelsen. Alle returforsendelser skal sendes
direkte til vores lager:

Forsendelse og levering
• Vi benytter GLS til vore forsendeser.
Ordrer over kr. 3.200,00 ekskl. moms
sendes fragt frit i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland)
• Ordrer modtaget inden kl. 12.00 		
vil under normale omstændigheder
blive afsendt samme dag. 		
Dette vil sædvanligvis give en levering
den efterfølgende hverdag.
• Såfremt varen er beskadiget ved 		
modtagelse, skal der tages forbehold
ved kvittering på fragtbrev, og anmeldelse skal ske til såvel Chiroform som
fragtfirma med det samme ellers er
risikoen overdraget til køberen.
• For specielt fremskaffede varer 		
aftales betingelserne individuelt.

• En specielt fremstillet vare, herunder
private label eller skaffe vare tages ikke
retur.
• Der skal vedlægges en udfyldt returvareseddel med den returnerede vare.
Samtidigt beder vi om, at køber også
udfylder returvareformularen elektronisk.
• For at printe en returvareseddel, klik
her - For at udfylde formularen elektronisk, klik på den blå knap nedenfor.

Restordrer
• Hvis de bestilte varer ikke er på lager,
vil disse blive sat i restordre til levering
hurtigst muligt. Køber vil blive informeret om dette med mulighed for at 		
annullere ordren i stedet for at afvente
varens hjemkomst.

Chiroform A/S
Mariendalsvej 22
8800 Viborg
Garanti
• Alle vore produkter har som minimum
1 års garanti fra købsdato. Hvis varen
har yderligere garanti vil dette være
angivet på hjemme-siden.

Betalingsbetingelser
• Uden konto-aftale: Kontant eller 		
forudbetaling.
• Med konto-aftale: Netto 8 dage eller
efter aftale.
• Betaling kan fortages med kreditkort.
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■ Forbrugsartikler

Akupunkturnåle
Akupunkturnåle Nondolens (Kina)
Akupunkturnåle af koreansk type, højeste perfektion. Gennemtestet akupunkturnål i enkeltblister.
Den fine silikonebelægning glider akupunkturnålen meget blidt ind i huden. Smertefølelse ved
indstik og indføring: Minimal. Alt efter diameter er emballagerne kendetegnet med farver. 1 enhed
= 100 Akupunkturnåle.
Varernr.
605-ND-0X

Beskrivelse		
Bøjningsstyrke: Medium		

Tilslibning af nålspids
Meget god

Akupunkturnåle Seiren J-type (med indføringsrør) (Japan)
Silikonebelagt med ergonomisk plastikhåndtag, Seirin J-type. Med indføringsrør med afrundede
kanter og en akupunkturnål per indføringsrør i hver blisterkammer. Fremragende forarbejdning.
Akupunkturnålene er centrerede i grebet. Grebet er fikseret med et klistrepunkt og kan løses med
let pres. Nem, bekvem og hurtig at pakke ud. EO-Gas steriliseret. 1 enhed = 100 Akupunkturnåle.
Varernr.
605-ND-0X

Beskrivelse		
Engangsnål af meget høj kvalitet.		

Tilslibning af nålspids
Meget god

Akupunkturnåle Seiren B-type (Japan)
Engangsnål af meget høj kvalitet. Fremragende forarbejdning. Akupunkturnålene er centrerede
og derfor meget nem at håndtere. En akupunkturnål per blisterkammer. Nem, bekvem og hurtig
at pakke ud. Blister med papirryg. EO-Gas steriliseret. Smertefølelse ved indstik og indføring: Minimal. 1 enhed = 100 Akupunkturnåle.
Varernr.
605-SE-B-X

Beskrivelse		
Engangsnål/Bøjningstyrke: Høj		

Tilslibning af nålspids
Meget god

Akupunkturnåle Cloud & Dragon (uden indføringsrør)
Silikoniserede akupunkturnåle med stift metalhåndtag. Silikonebelægningen muliggør et næsten
smertefri indstik. Pga. grebet betegnes denne nål tit som ´Japan-nål´. Stift metalhåndtag muliggør
meget præcis nålmanipulation. Blister med papirryg. En akupunkturnål per blisterkammer. Nem,
bekvem og hurtig at pakke ud. EO-Gas steriliseret. 1 enhed = 100 Akupunkturnåle.
Varernr.
605-C&D-X

Beskrivelse		
Engangsnål/Bøjningsstyrke: Medium

Tilslibning af nålspids
God

Bandager - Bind
Select Stretch Bandage
Selvklæbende bandage med kortstræk. Let og elastisk. Let at rive over og giver god kompression.
Klæber ikke til huden men kun til sig selv.
Varernr.
444-7007705000
444-7007707000
444-7007710000

Beskrivelse		
95% Bomuld, 5% spandex		
95% Bomuld, 5% spandex		
95% Bomuld, 5% spandex		

Mål		
5 cm x 4,5 m
7,5 cm x 4,5 m
10 cm x 4,5 m

Select Tensoplus Bandage
Elastisk selvhæftende bandage i høj kvalitet. Klæber ikke til huden, men kun til sig selv. Let at
påsætte og rive over på tværs. Giver den rette støttekompression og bliver på plads. Kan bruges
igen og igen.
Varernr.
444-7015308000

Beskrivelse		
Elastisk selvhæftende bandage		

Mål		
8 cm

5

Select Tensoplast Bandage
Fremragende elasticitet og klæbeevne. Tllader huden at ånde ved længere tids brug. Ingen snærende kanter, rynker ikke og ingen mærker på huden. Godt støttebind ved fiber-, knæ- og ankelskader.
Varernr.
444-7013500000
444-7013501000

Beskrivelse		
Elastisk selvhæftende bandage		
Elastisk selvhæftende bandage		

Mål		
5 cm x 4,5 m
7,5 cm x 4,5 .

Select elastik Bandage ll
Velegnet til støtte og lindring, f.eks. ved forstuvning og forvridningaf ankler og håndled. Kan
strækkes ca. 180 % og stadig opretholde elasticiteten. Efter gentagen brug mister bandagen
noget af sin elasticitetog støtteeffekt. Efter vask bliver bandagen dog elastiskigen.
Varernr.
444-7007875000
444-7007810000

Beskrivelse		
Støttebandage med god elasticitet
Støttebandage med god elasticitet

Mål		
7,5 cm x 7 m
10 cm x 7 m

Select underbind
Placeres mellem tape og hud for en beskyttende effekt. Forhindrer irritationer på udsatte områder
f.eks. ankler, knæ og håndled. Særdeles velegnet til sportsudøvere, der ofte benytter optapening.
Varernr.
444-7006900000

Beskrivelse		
Mål		
Placeres mellem tape og hud for en beskyttende effekt 7 cm x 20 m

Select Kompressionsfilm
Transparent film til at holde Hot-Cold Pack og Ice Pack på plads. Nem at anvende.
Varernr.
444-7012700000

Beskrivelse		
Transparent film		

Mål		
10 cm

Cryoderm
Cryoderm Cold D-Gel 3 gr. breve
CRYODERM® kryoterapi produkterne giver hurtigt virkende, dyb gennemtrængende, smertelindrende kulde terapi for muskel forstuvninger og ledbånd, ømme og stive muskler, bursitis og tendonitis,
gigt og ledsmerter. Hemmeligheden bag denne smerte lindre er det dybt gennemtrængende, langtidsholdbare kulde virkning. Indeholder naturlige vegetabilske ekstrakter.
Varernr.
317-573

Beskrivelse		
1 æske m/ 100 stk.		

Mål		
3 gr. breve

Cryoderm fås i både GEL, ROLL-ON & SPRAY udgaver
CRYODERM® kryoterapi produkterne giver hurtigt virkende, dyb gennemtrængende, smertelindrende kulde terapi for muskel forstuvninger og ledbånd, ømme og stive muskler, bursitis og tendonitis,
gigt og ledsmerter. Hemmeligheden bag denne smerte lindre er det dybt gennemtrængende, langtidsholdbare kulde virkning. Indeholder naturlige vegetabilske ekstrakter.
Varernr.
565-CC-1
565-CC-10
565-CC-11
565-CC-12
565-CC-2
565-CC-20
565-CC-21
565-CC-3
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Beskrivelse		
Cryoderm Cold Gel		
Cryoderm Cold Gel		
Cryoderm Cold Gel		
Cryoderm Cold Gel		
Cryoderm Cold Spray		
Cryoderm Cold Spray		
Cryoderm Cold Spray		
Cryoderm Cold Roll-on 		

Mål		
126 ml
504 ml
1008 ml
3,785 ltr.
126 ml
504 ml
1008 ml
95 ml

Diverse - pumper - plaster - saks
Pumpe
Til Flex-All og Kombi-Gel. Passer til 5 liters kombi-gel & mandelolie.
Varernr.
317-575

Beskrivelse		
Til Flex-All og Kombi-Gel		

MÅL
5 liters

Pumpe 500 ml og 2,5 liter
Hvid pumpe som passer til 500 ml flaske og 2,5 liter flaske.
Tip: Hvis pumpen skal bruges til 500 ml flaske skal plastikrøret forkortes. Kan klippes med saks.
Varernr.
317-573

Beskrivelse		
Til 500 ml flaske og 2,5 liter flaske		

MÅL
500 ml/2,5 ltr.

Select Plaster
Standard plaster til afklipning. Til at dække hudskader og sår. Med høj og pålidelig klæbestyrke.
Efterlader ingen rester på huden. God trækstyrke.
Varernr.
444-7008000000

Beskrivelse		
Stof: 100% Rayon		

Mål			
6 cm x 1 m		

Select profcare vabelplaster
Ultratyndt plaster der virker som et andet lag hud. Beskytter det ømme punkt, og giver det optimal mulighed for hurtig heling.
Varernr.
444-7018500000

Beskrivelse				
Æske med 2 x small og 4 x medium - Pakning med 6 æsker

Select Saks
Saks til afklipning af tape og bandager.
Varernr.
444-7015000000

Beskrivelse				
Saks til afklipning af tape og bandager

Flex-All
Flex-All 454 Gel - 113 gram
Giver effektiv, gennemtrængende lindring af smerter, ømme muskler og led, inklusiv mindre
gigtsmerter og senesmerter. Forøg terapiresultatet ved at tilsætte Flex-All 454 ved sportsskader,
forebyggelse af skader, rehabilitering, overbelastninger og ved træningsøvelser. Flex-All 454 er
fedtet, pletfri, baseret på aloe-vera, menthol og e-vitaminer og har en forsvindende duft.
Kan med fordel anvendes ved behandling elterapi og ultralyd. Indeholder IKKE parabener.
Varernr.
176-PN92700
176-PN92716
176-PN92725

Beskrivelse		
Flex-All 454 Gel		
Flex-All 454 Gel		
Flex-All 454 Gel		

Mål		
113 g
453 g
3,5 kg
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Hygiejne - Desinfektion
Badesprit
Badesprit
Badesprit anvendes til afspritning af huden efter massage. Fjerner overflødig olie/fedtlag på
huden. Virker ikke desinficerende. Indeholder: 35% spritblanding med demineraliseret vand. Til
aftørring efter behandling og massage.
Varernr.
317-543
317-542

Beskrivelse/indeholder		
35 % sprit og vand.		
35 % sprit og vand.		

Mål		
2,5 Ltr.
5 liters dunk

Creme
Handy Creme 40%
Fed genopbyggende hudplejecreme. Indeholder 40% fedt og fugtgivende ingredienser som
vitamin B5, Urea og Vitamin PP, der virker beroligende og lindrende på huden og samtidig genopbygger og beskytter hudens naturlige barrierefunktion. Optimal til pleje af hænder der er udsat for
hyppig håndvask og til pleje af tør og irriteret hud. Anvendes på ren og tør hud. Kan anvendes på
både hænder og krop. Drøj i brug. Dermatologisk testet.
Varernr.
610-3135
610-3131

Beskrivelse/indeholder			
Fed, til tør og irriteret hud/ uden parfume / m. Svanemærke
Fed, til tør og irriteret hud/ uden parfume / m. Svanemærke

Mål
50 ml. tube
100 ml. tube

Plum Handy Plejecreme 25%
Genopbyggende hudplejecreme. Indeholder 25% fedt og fugtgivende ingredienser der hjælper
huden med at genopbygge sin naturlige fugt og fedtbalance. Cremen er non-ionisk hvilket betyder, at den ikke indeholder ladede ioner som kan ophæve virkningen af klorhexidin. Velegnet til
pleje af normal og tør hud. Kan anvendes på både hænder og krop. Dermatologisk testet. Svanemærket
Varernr.
610-2534
610-2532

Beskrivelse/indeholder			
Pleje af normal og tør hud/ uden parfume / m. Svanemærke
Pleje af normal og tør hud/ uden parfume / m. Svanemærke

Mål
50 ml. tube
100 ml. tube

Handy Lotion 18%
Fugtgivende lotion. Indeholder 18% fedt og ingredienser med genopbyggende funktion. Let at
smøre ud og trænger hurtigt ind i huden. Anvendes på ren og tør hud. Kan anvendes på både
hænder og krop. Velegnet til pleje af normal, sart og tør hud og anbefales til ansatte i sundhedssektoren og fødevareindustrien. Dermatologisk testet. Passer til “Dispenso” dispenser.
Varernr.
610-2606

Beskrivelse/indeholder			
Pleje af normal hud/ uden parfume / m. Svanemærke		

Mål
600 ml. pumpeflaske

Handy Mild 25%
Genopbyggende hudplejecreme. Indeholder 25% fedt og fugtgivende ingredienser der hjælper
huden med at genopbygge sin naturlige fugt og fedtbalance. Cremen er non-ionisk hvilket betyder, at den ikke indeholder ladede ioner som kan ophæve virkningen af klorhexidin. Velegnet til
pleje af normal og tør hud. Kan anvendes på både hænder og krop. Dermatologisk testet. Passer til
“CombiPlum” dispenser.
Varernr.
610-2535
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Beskrivelse/indeholder			
Pleje af normal hud/ uden parfume / m. Svanemærke		

Mål
0,5 ltr. pose

Plum Locobase Fedtcreme
Fedtcreme uden parfume til tør og sart hud. Forebygger udtørring af huden og forbedrer hudens
elasticitet og fugtindhold. Cremen har et højt fedtindhold (70%) og er drøj i brug. Anvendes efter
behov på hele kroppen, især på hænder og i ansigtet. Cremen er velegnet til brancher, hvor huden
er særligt udsat og har brug for en meget genopbyggende creme. Indeholder 63% fedt (ceramid,
kolesterol og frie fedtsyrer). Uden konserveringsmidler. Astma & Allergi mærket. Dermatologisk
testet.
Varernr.
610-3135

Beskrivelse/indeholder			
Mål
Specialcreme til tør og/eller skadet hud/ uden parfume og farve 100 ml. tube

Plum Locobase Repair
Specialcreme til meget tør og/eller skadet hud hvor almindelig hudpleje ikke er tilstrækkelig. Gør
huden blød og smidig og forebygger revner i huden. Indeholder hudidentiske fedtstoffer, der
fremskynder hudens egen reparationsproces. Cremen har et højt fedtindhold (63%) og er drøj i
brug. Kan anvendes overalt på kroppen, især på hænder, fødder, arme, ben og i ansigtet. Uden
konserveringsmidler. Astma & Allergi mærket. Dermatologisk testet.
Varernr.
610-3972

Beskrivelse/indeholder			
Mål
Specialcreme til tør og/eller skadet hud/ uden parfume og farve 50 ml. tube

Dispenser
CombiPlum Dispenser 1 ltr. blank hvid med albuebetjening
Kan anvendes til sæbe, creme og hånddesinfektion. Passer til 1,0 l poser. Den optimale løsning til
et utal af brancher såsom sundheds-, fødevare- og levnedsmiddelsektoren, hvor der er høje hygiejnekrav, men også til klinikker, kontorer, offentlige toiletter og institutioner. Hygiejnisk dispenserløsning, da produkterne er pakket i lufttætte poser, så bakterievækst undgås. Nem at montere,
betjene, rengøre og genopfylde. Miljørigtig løsning, da produktforpakninger giver en minimal
affaldsmængde. Mål 1,0 l: H: 300 x B: 112 x D: 115 mm.
Varernr.
610-4295

Beskrivelse			
Plast / Blank hvid med albuebetjening		

Mål/til
1 ltr. poser

CombiPlum Plast 1 ltr. Transparent hvid
Effektiv og hygiejnisk. Kan anvendes til sæbe, creme og hånddesinfektion. Den optimale løsning
til et utal af brancher såsom sundheds-, fødevare- og levnedsmiddelsektoren, hvor der er høje
hygiejnekrav, men også til kontorer, offentlige toiletter og institutioner. Hygiejnisk dispenserløsning, da produkterne er pakket i lufttætte poser, så bakterievækst undgås. Dispenseren kan fås med
albuebetjening, hvilket hjælper med til at begrænse smitte. Nem at montere, betjene, rengøre og
genopfylde. Miljørigtig løsning, da produktforpakninger giver en minimal affaldsmængde.
Mål 1,0 l: H: 300 x B: 112 x D: 115 mm.
Varernr.
610-4292
610-4294

Beskrivelse			
Plast / Transparent hvid			
Plast / Transparent hvid m/albuebetjening		

Mål/til
1 ltr. poser
1 ltr. poser

CombiPlum 1 ltr. Dispenser Elektronisk
Berøringsfri og hygiejnisk i stilrent og enkelt design og hvid kappe. Automatisk dosering og håndfri
betjening hjælper med at minimere smittespredning. Kan anvendes til sæbe og hånddesinfektion.
Kan monteres på væg eller gulvstander. Bruger 4 stk AA Lithium batterier (medfølger). Den optimale løsning til flere brancher, som sygehuse, plejehjem, klinikker, kontorer m.fl. Nem at montere,
betjene, rengøre og genopfylde. Miljørigtig løsning, da produktforpakninger giver en minimal
affaldsmængde. Mål: H: 307 x B: 140 x D: 100 mm.
Varernr.
610-4302

Beskrivelse			
Plast / Blank hvid /Elektronisk			

Mål/til
1 ltr. poser
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CombiPlum 1 ltr. stål m/albuebetjening
Praktisk og hygiejnisk dispenser i rustfrit stål med 14 cm arm til albuebetjening. Optimal løsning til
sundhedssektoren hvor der stilles høje krav til hygiejnen. Kan anvendes til sæbe, creme og hånddesinfektion. Passer til 1,0 l poser og 1,0 l flasker. Den optimale løsning til et utal af brancher såsom
hospitaler, plejehjem m.v. der har ekstraordinære hygiejnekrav. Mål 1,0 l: H: 240 x B: 100 x D: 165
mm.
Varernr.
610-4279

Beskrivelse			
Rustfrit stål /14 cm arm til albuebetjening		

Mål/til
1,0 ltr. pose/flaske

CombiPlum Easy Dispenser
Økonomisk og hygiejnisk. Kan anvendes til sæbe, creme og hånddesinfektion. Den optimale
løsning til flere brancher, som sygehuse, plejehjem, levnedsmiddel, landbruget, tandlægeklinikker m.fl. Hygiejnisk dispenserløsning, da produkterne er pakket i lufttætte poser, så bakterievækst
undgås, og dispenseren har albuebetjening. Dispenseren er nem at montere, betjene, rengøre og
genopfylde. Miljørigtig løsning, da produktforpakninger giver en minimal affaldsmængde.
Varernr.
610-4285
610-4283

Beskrivelse			
Rustfrit stål /14 cm arm i plast til albuebetjening		
Rustfrit stål /14 cm arm i plast til albuebetjening		

Mål/til
0,5 ltr. poser
1,0 ltr. poser

Stander i rustfrit stål (uden dispenser)
Stander til montering af dispenser hvor vægdispenser ikke ønskes eller ikke kan monteres. Placér
og flyt stander frit efter behov. Alle dispensere af typen CombiPlum kan monteres direkte på standerne. Drypbakke medfølger ikke, men kan tilkøbes (varenr. 610-4313).
Varernr.
610-4311

Beskrivelse		
Stander i rustfrit stål (uden dispenser)

Mål
Mål : H: 145 x B: 28 x D: 33 cm

Plum Dispenso Vægholder
Enkel og hygiejnisk holder i rustfrit stål. Til montering på væg eller på seng. Passer til 600 ml pumpeflasker. Praktisk dispenser til mobile placeringer som sengegavle, rengøringsvogne m.m. Dispenseren er nem at montere, helt uden værktøj. Nem at betjene og genopfylde. Dispenseren er nem at
rengøre og indeholder ingen flader, hvor uønsket snavs eller bakterievækst kan aflejres.
Varernr.
610-4194
610-4195

Beskrivelse		
Vægholder uden pumpearm		
Vægholder med pumpearm		

Mål
H:230 X B:150 x D:90 mm.
H:155 X B:130 x D:90 mm.

Plum Wipeclean Vægholder
Praktiske vægholdere i rustfrit stål. Hygiejniske løsninger, der er lette at montere og rengøre.
Varernr.
610-4112
610-4113
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Beskrivelse		
Small		
Large		

Mål
H: 150 x B: 115 x D: 80 mm.
H: 195 x B: 158 x D: 80 mm.

CombiPlum Drypbakke i stål til Elektronisk Dispenser
Drypbakke i rustfrit stål til CompiPlum Elektronisk. Monteres på dispenser for at undgå spild på
gulv.
Varernr.
610-4310

Beskrivelse				
Rustfrit stål			

CombiPlum Drypbakke i stål til stander
Monteres på dispenser for at undgå spild på gulv. Passer til CombiPlum dispensere og standere.
Varernr.
610-4313

Beskrivelse				
Rustfrit stål

CombiPlum Drypbakke
Drypbakke i rustfrit stål. Monteres på dispenser for at undgå spild på gulv. Passer til CombiPlum
dispensere.
Varernr.

Beskrivelse				

610-4273

Rustfrit stål					

Engangshansker
Peha-soft nitrilhandske, steril, pudderfri
Peha-soft nitrilhandske er en hudvenlig, steril undersøgelseshandske. Handsken er fremstillet af
syntetisk nitril og er derfor særdeles velegnet til personer med latexallergi. Anvendelse: Plejeopgaver, opgaver, hvor man er i kontakt med blod og andre kropsvæsker, håndtering af fødevarer,
håndtering af medicin, cytostatika og hormoncremer. Højelastisk blød handske. Excellent pasform og komfort. Overflade: Teksturerede fingre giver et sikkert greb både under våde og tørre
procedure. AQL = 1.0. EN455-1 til 4 for handsker til medicinsk brug (MDD). EN374-1 til 3 (PPE).
Pakning: 200 stk.
Varernr.
605-HT305-S
605-HT305-M
605-HT305-L

Beskrivelse		
Inderside: Behandlet til let påtagning
Inderside: Behandlet til let påtagning
Inderside: Behandlet til let påtagning

Størrelse		
Small = 6 til 7
Medium = 7 til 8
Large = 8 til 9
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Hånddesinfektion
Plum Hånddesinfektion 85% + 0,5% klorhexidin flydende
Alkoholbaseret kirurgisk hånddesinfektion i flydende form. Indeholder 85% denatureret ethanol
og 0,5% klorhexidin. Til desinfektion af hænder inden operation. Reducerer effektivt bakterier og
vira fra hænderne samt minimerer smittespredning. Indeholder glycerol, der forhindrer udtørring
af huden. Denatureret med 6% IPA. Dokumenteret effekt: EN12791:2016+A1:2017, EN13624:2013,
EN13727+A2:2015. CEI vurderet. Anvend ca. 9 ml. på rene og tørre hænder. Hænderne skal være
våde i 2 minutter for 5 timers effekt. Passer til “CombiPlum” dispenser. CEI godkendt. Dermatologisk testet.
Varernr.
610-3867
610-3866

Beskrivelse		
Hånddesinfektion 85% + 0,5% klorhexidin flydende
Hånddesinfektion 85% + 0,5% klorhexidin flydende

Mål		
1 ltr. flaske
1 ltr. pose

Plum Hånddesinfektion 85% Flydende 1 liter Flaske
Alkoholbaseret hånddesinfektion i flydende form. Indeholder 85% denatureret ethanol. Reducerer
effektivt bakterier og vira fra hænderne samt minimerer smittespredning. Indeholder glycerol, der
forhindrer udtørring af huden. Denatureret med 6% IPA. EN1500:2013, EN14476:2013+A1:2015.
CEI vurderet. Anvend 2-3 ml på rene og tørre hænder. Hænderne skal være våde i 30 sekunder for
optimal effekt. Passer til “CombiPlum” dispenser.
Varernr.
610-3852
610-3857
610-3855
610-3813

Beskrivelse		
Plum Hånddesinfektion 85% flydende
Plum Hånddesinfektion 85% flydende
Plum Hånddesinfektion 85% flydende
Plum Hånddesinfektion 85% flydende

Mål		
600 ml. flaske m/pumpe
1 ltr. flaske
1 ltr. pose
5 ltr. dunk

Plum Hånddesinfektion 85% Gel
Alkoholbaseret hånddesinfektion i gelform. Indeholder 85% denatureret ethanol. Reducerer
effektivt bakterier og vira fra hænderne samt minimerer smittespredning. Indeholder glycerol, der
forhindrer udtørring af huden. Denatureret med 6% IPA. EN1500:2013, EN14476:2013+A1:2015.
CEI vurderet. Anvend 2-3 ml på rene og tørre hænder. Hænderne skal være våde i 30 sekunder for
optimal effekt. Passer til “CombiPlum” dispenser
Varernr.
610-3951
610-3955
610-3957

Beskrivelse		
Plum Hånddesinfektion 85% Gel Pose
Plum Hånddesinfektion 85% Gel Pose
Plum Hånddesinfektion 85% Gel Pose

Mål		
600 ml. flaske
1 ltr. pose
1 ltr. flaske

Desinficerende Håndgel 85%
Hudvenlig og et godt alternativ når vand og sæbe ikke er tilgængelig eller for at undgå spredning
af bakterier. Gelen er let at fordele på hænderne, smelter på huden og efterlader ingen spor. Efterlader huden bakteriefri.
Varernr.
317-539
317-540
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Beskrivelse/indeholder		
85% spritgele tilsat glycerin		
85% spritgele tilsat glycerin		

Mål		
250 ml. flaske m/pumpe
1 ltr. flaske

Mundbind/Ansigtmaske - Ansigtsvisir
Medicinsk Mundbind/Ansigtsmaske Type IIR
Lag. 3-lags materiale med blødt, elastisk bånd til ører. 99% partikelfiltrering. Godkendt til medicinsk brug. Godkendt til brug i kontakt med mad. Europæisk standard for denne type mundbind/
ansigtsmaske er EN14683:2019, type II. Forskellen på Type II og Type IIR: Type II er ikke væsketæt.
Type IIR er væsketæt.
Varernr.
622-1000

Beskrivelse		
Onesize fits all / 100% latexfri /CE godkendt.

Farve		
Hvid/lyseblå

Ansigtsvisir
Beskyt dig selv og dine patienter mod smitte risiko. Et ansigtsvisir er relevant for sundhedssektoren og behandlere, hvor tæt patientkontakt er en naturlig og uundgåelig del af hverdagen. I forbindelse med COVID-19 er Sundhedsstyrelsen kommet med deres anbefalinger til brug af visirer
og andre værnemidler, hvor behovet er stort. Ansigtvisiret er designet til engangsbrug, men kan
vaskes og desinficeres og tages i brug igen. Hvis visiret er beskadiget, skal det kasseres.
Varernr.
618-1000

Beskrivelse				
CE-mærket og dansk produceret visir		

Sæbe
Plum Daily Sæbe
Mild og hudvenlig uparfumeret sæbe. Klar sæbe med god renseeffekt og ekstra blødt skum, der
føles behageligt på huden. Velegnet til daglig og hyppig håndvask. Specielt velegnet til plejesektoren, kontorer, hoteller og offentlige toiletter m.fl. Mild håndsæbe, pH: 4,5 – 5,0. Uden parfume,
Svanemærket, dermatologisk testet.
Varernr.
610-1558
610-1557
610-1556

Beskrivelse		
Til daglig håndvask/Passe til “CombiPlum” dispenser
Til daglig håndvask/Passe til “CombiPlum” dispenser
Til daglig håndvask/Passe til “CombiPlum” dispenser

Mål
600 ml. pumpeflaske
1 ltr. flaske
1 ltr. pose

Plum Mild Cremesæbe
Ekstra mild og meget hudvenlig uparfumeret sæbe med perlemor. Specielt udviklet til hyppig
håndvask og kan anvendes ofte uden at udtørre huden. Kan også anvendes til intimvask. Specielt velegnet til sundhedssektoren; sygehuse, læger, plejehjem og andre instituioner, hvor der er
specielle krav i forhold til hygiejnen. pH: 5,0 – 5,5. Uden parfume, med perlemor. Svanemærket,
Dermatologisk testet. Til hyppig håndvask. Kan anvendes til intimvask.
Varernr.
610-1661
610-1677
610-1666

Beskrivelse		
Ekstra mild sæbe/Passe til “CombiPlum” dispenser
Ekstra mild sæbe/Passe til “CombiPlum” dispenser
Ekstra mild sæbe/Passe til “CombiPlum” dispenser

Mål
600 ml. pumpeflaske
1 ltr. flaske
1 ltr. pose

Plum Nature Shampoo
Skånsom uparfumeret shampoo der både kan anvendes til hår og krop. Indeholder fugtgivende
ingredienser der modvirker, at hår og hud tørrer ud. Velegnet til normal brug. En god klassisk
all-round shampoo, der kan bruges i alle brancher. Uden parfume, pH: 5,0 - 5,5, Svanemærket,
Dermatologisk testet.
Varernr.
610-1761
610-1766

Beskrivelse		
Sæbe til hår og krop/Passe til “CombiPlum” dispenser
Sæbe til hår og krop/Passe til “CombiPlum” dispenser

Mål
600 ml. pumpeflaske
1 ltr. pose
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Servietter
WipeClean Alco Free Disinfection
Alkoholfri wipes til effektiv desinfektion af overflader og ikke-invasivt udstyr der tåler vand men
ikke alkohol. Samme høje effekt som desinfektion med alkohol. Klar til brug lige fra pakken. Anvendes på rengjorte og tørre overflader. Overfladen skal være våd i henhold til kontakttid angivet
på pakken for optimal effekt. Dokumenteret baktericid, fungicid, virucid og sporicidal effekt bl.a
mod norovirus og Clostridium difficile. Dokumenteret effekt.
Varernr.
610-5203
610-5204

Beskrivelse		
CE mærket /Til desinfektion af 1 m² pr. klud
CE mærket /Til desinfektion af 2,5 m² pr. klud

Mål
Small 25 stk. / pakke
Large 20 stk. / pakke

WipeClean Ethanol 80% Disinfector
Engangsklude klar til brug. Beregnet til desinfektion af overflader på ikke-invasivt medicinsk udstyr og til generel desinfektion af overflader, der tåler alkohol. Klar til brug lige fra pakken. Anvendes på rengjorte og tørre overflader. Overfladen skal være våd i henhold til kontakttid angivet på
pakken for optimal effekt. Kræver hverken efterbehandling eller efterskyl med vand. Dokumenteret baktericidal, fungicidal og virucidal effekt bl.a. mod norovirus. CEI vurderet. Intermediate level.
Godkendt til fødevarevirksomheder.
Varernr.
610-5252
610-5211

Beskrivelse		
CE mærket /Til desinfektion af 0,5 m² pr. klud
CE mærket / Til desinfektion af 1 m² pr. klud

Mål
Mini 100 stk. / pakke
Small 25 stk. / pakke

WipeClean Universal Cleaning
Engangsklude til rengøring, klar til brug. Wipes til nem og enkel rengøring af alle overflader der
tåler vand. Kludene indeholder den rette blanding af vand og sæbe og er klar til brug lige fra pakken. De bløde og behagelige klude former sig efter hånden og kommer nemt rundt i alle hjørner.
Varernr.
610-5231
610-5232

Beskrivelse		
Til rengøring 20 x 30 cm (1m2)		
Til rengøring 30 x 40 cm (2,5m2)		

Mål
Small 25 stk. / pakke
Large 20 stk. / pakke

WipeClean Chlorine Disinfection
Engangsklude klar til brug. Beregnet til desinfektion af overflader på ikke-invasivt medicinsk
udstyr, og til generel desinfektion af overflader, der tåler klor. Anvendes hvor der er specielt høje
krav til desinfektion f.eks ved isolation. Klar til brug lige fra pakken. Anvendes på rengjorte og tørre
overflader. Overfladen skal være våd i henhold til kontakttid angivet på pakken for optimal effekt.
Dokumenteret baktericidal, fungicidal, virucidal og sporicidal effekt bl.a. mod norovirus og Clostridium difficile. CEI vurderet: High level. Holdbarhed 30 dage efter åbning.
Varernr.
610-5241
610-5242

Beskrivelse		
Mål
CE mærket / Engansklude til desinfektion af 1 m² pr. klud
Small 10 stk. / pakke
CE mærket / Engansklude til desinfektion af 2,5 m² pr. klud Large 5 stk. / pakke

Handy Desi Desinfektionsserviet
Chiroforms Handy Desi er udviklet helt specielt til rengøring og desinfektion af alle overflader uden brug af alkohol. Servietten er blå og derfor også anvendelig til fødevareindustrien.
Varernr.
599-C1176
599-C1176-1
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Beskrivelse/indeholder
Tetrakaliumpyrophosphat
Vægholder til 599-C1176

Farve
Hvid mf
Hvid

Mål		
1 dunk/ 80 servietter
Vægt 1 kg

Spray
Chiroform BakterieFri Spray
Chiroform BakterieFri Spray er udviklet helt specielt til at desinficere alle tænkelige overflader, der
tåler vand. BakterieFri er et universal rengøringsmiddel, der samtidig virker kraftigt desinficerende.
Varernr.
599-C1178
599-C1179
599-C1179-1

Beskrivelse		
BakterieFri Spray		
BakterieFri Spray		
Pumpe til BakterieFri Spray 5 ltr. dunk

Mål		
1 ltr. sprayflaske
5 ltr. dunk

Massageoiie - Creme - Gel
Select Varmecreme med kamfer
Anvendes typisk før opvarmning, hvor den opbløder stivhed i musklerne. Varmecremen er fremstillet af hudvenlige, vegetabilske og mineralske råvarer.
Varernr.
444-7014100999

Beskrivelse		
Varmecreme med kamfer		

Mål		
250 ml. flaske

Kamille Hudlotion
Velegnet til daglig brug efter bad og til ansigtsmassage, samt til efterbehandling hos fodterapeut.
En fugtgivende lotion, der trænger ind i huden. Fedter ikke.
Varernr.
317-M524
317-525
317-M526
317-M527

Beskrivelse/indeholder		
Rapsolie, palmolie, vand og glycering
Rapsolie, palmolie, vand og glycering
Rapsolie, palmolie, vand og glycering
Rapsolie, palmolie, vand og glycering

Mål		
250 ml. flaske m/pumpe
1 ltr. flaske m/pumpe
2,5 ltr. flaske m/pumpe
5 ltr. flaske m/pumpe

Select Muskelgel
Reducerer stivhed og ømhed. Til massage af stive og overbelastede muskler. Kulde/varmeveksling
øger stimulation af musklerne.
Varernr.
444-7014800000

Beskrivelse		
Muskelgel		

Mål		
250 ml. flaske

Select Muskelvarmer extra
Anvendes før opvarmning, træning og konkurrence, hvor længerevarende varme og øget blodcirkulation ønskes. Reducerer ømhed og stivhed i muskler. Velegnet til massage af stive muskler,
også efter sport.
Varernr.
444-7014200000

Beskrivelse		
Muskelvarmer extra		

Mål		
500 m

Select Varmesalve med kamfer
Anvendes typisk før opvarmning, hvor den opbløder stivhed i musklerne og huden. Beskytter mod
vind og vejr. Hudvenlig med behagelig drøj konsistens. Stort indhold af kamfer. Kan anvendes flere
gange dagligt mod ømme og stive muskler.
Varernr.
444-7014000000

Beskrivelse		
Varmesalve med kamfer		

Mål		
500 ml

15

Select Muskelsalve 1
Anvendes til lette muskelproblemer og ømme led. Giver en let varmende og lindrende virkning til
muskler og sener på det skadede område. Må ikke anvendes i de første 48 timer efter akut skade.
Varernr.
444-7014500000

Beskrivelse		
Muskelsalve 1		

Mål		
100 ml

Select Muskelsalve 2
Til mere besværlige muskel- og ledproblemer. Har større varmevirkning og anvendes til svære og/
eller gamle skader. Må ikke anvendes i de første 48 timer efter akut skade.
Varernr.
444-7014600000
444-7014605000

Beskrivelse		
Muskelsalve 2		
Muskelsalve 2		

Mål		
100 ml
500 ml

Select Muskelsalve 3
Anvendes til kroniske muskelproblemer og ømme led. Har meget kraftig varmevirkning og kan anvendes til kroniske gener ved gamle skader. Må ikke anvendes i de første 72 timer efter akut skade.
Varernr.
444-7014700000

Beskrivelse		
Muskelsalve 3		

Mål		
100 ml

Basissalve 1 liters flaske
Denne type Basissalve er en tyk salve med en konsistens som kan pumpes op af en flaske/dunk.
Salven har en god friktionsevne, trænger ikke ind i huden og kan derfor arbejdes med i meget
lang tid. Drøj i brug. Kan anvendes til alle former for massage. Indeholder Paraffin og Vaselin. Er
ikke tilsat konserveringsmiddel eller Parfume
Varernr.
317-503
317-509
317-504
317-505
317-580

Beskrivelse		
Basissalve er neutral og duftløs		
Basissalve er neutral og duftløs		
Basissalve er neutral og duftløs		
Basissalve er neutral og duftløs		
Basissalve er neutral og duftløs		

Mål		
0,5 ltr. flaske
1 ltr. flaske
0,5 ltr. spand
2,5 ltr. spand
2,5 ltr. dunk

Massagecreme m. bivoks
En helt fantastisk massagecreme, som kan anvendes til alle former for massage og er god til zone
terapi. Har en cremet konsistens. Den giver en god hudkontakt og er derfor let at arbejde med.
Efterlader huden blød og lækker. Hvid creme med indhold af Bivoks, Paraffinolie og Palmeolie.
Indeholder ikke parfume og Parabener.
Varernr.
317-498
317-499

Beskrivelse		
Massagecreme m. bivoks		
Massagecreme m. bivoks		

Mål		
500 ml
2,5 ltr.

Neutral Massagecreme
Neutral Massagecreme har en tykflydende lotion konsistens - dvs. den løber ikke som en ren olie
typisk vil gøre. Cremen kan efter en tid masseres ind i huden og er derfor god til kortvarig massage. Egner sig særdeles godt til fodterapi og fodmassage. Hvid creme hvor hovedingredienser er
Rapsolie og vand. Indeholder ikke Parfume og Parabener.
Varernr.
317-512
517-M513

16

Beskrivelse		
Neutral Massagecreme		
Neutral Massagecreme		

Mål		
1 ltr. flaske
5 ltr. dunk

Select Massagecreme
Anvendes til alle former for massage. Fremstillet specielt til fysioterapeuter og massører. Indeholder hudvenlige, vegetabilske og mineralske råvarer, og ikke parfume og farve. Kan anvendes
sammen med muskelsalverne.
Varernr.
444-7014300000
444-7014325000

Beskrivelse		
Neutral massageolie		
Neutral massageolie		

Mål		
500 ml
2,5 ltr.

Kokosolie, fast
Kokosolien er fast men smelter øjeblikkelig ved håndvarme. Kan anvendes til alle former for massage. Medisis kokosolie er lugtfri. Ikke tilsat nogen form for konservering eller Parfume.
Tip: Smelter ved opbevaring over 25 grader.
Varernr.
317-519
317-M520

Beskrivelse		
100% ren Kokosolie		
100% ren Kokosolie.		

Mål		
500 ml
5 ltr.

Mandelolie, Fed
Mandelolie kan anvendes til alle former for massage. Olien er neutral og hudvenlig og er derfor et
godt valg til bl.a. babymassage. Den har en fed konsistens og er drøj i brug. Efterlader huden blød
og lækker. Indeholder ikke parabener og parafume. Blødgørende og økonomisk i brug.
Varernr.
317-514
317-515
317-516

Beskrivelse		
100% ren fed Mandelolie		
100% ren fed Mandelolie		
100% ren fed Mandelolie		

Mål		
1 ltr. flaske
2,5 ltr. dunk
5 ltr. dunk

Massageolie 6. Mild varmende
Til massage og lindring af ømme led og muskler. Ideel til ryg/nakke spændinger samt underben/
fødder for at øge blodcirkulationen. Massageolien er en hvid emulsion med højt indhold af Rapsolie. Olien er tilsat en urteblanding med 10 forskellige æteriske olier, hvoraf hovedingredienserne
er Pebermynte- og Lavendelolie, som giver en mild varmende effekt. Indeholder ikke Parfume og
Parabener.
Varernr.
317-510
317-511

Beskrivelse		
Mild varmende massageolie		
Mild varmende massageolie		

Mål		
1 ltr. flaske
2,5 ltr. dunk

Massageolie 1. Neutral
Medisis Massageolie 1. er en lækker neutral massageolie, som kan anvendes til massage over hele
kroppen. Massageolien er en blanding af vegetabilsk olie og vand. Pga. vandindholdet kan olien
efter en tid masseres ind i huden. Massageolie 1. er meget hudvenlig. Olien er en hvid emulsion
med højt indhold af rapsolie. Indeholder ikke Parfume eller Parabener.
Varernr.
317-506
317-507
317-508

Beskrivelse		
Neutral massageolie		
Neutral massageolie		
Neutral massageolie		

Mål		
1 ltr. flaske
2,5 ltr. dunk
5 ltr. dunk

Select Massageolie
Anvendes til alle former for massage og er yderst skånsom over for huden. Indeholder ikke farve
og parfume. Kan anvendes sammen med muskelsalverne.
Varernr.
444-7014405000

Beskrivelse		
Select Massageolie		

Mål		
0,5 ltr. flaske
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Basisolie med Kamille
Denne olie egner sig til helkrops oliemassage. Kamilleolien har en beroligende og afslappende
virkning på huden. Olien har konsistens og indhold som babyolie. Økonomisk i brug. Basisolie er
tilsat beroligende kamilleolie. Olien er duftløs. Indeholder ikke parfume og konservering.
Varernr.
317-600
317-601

Beskrivelse		
Klar tynd olie med indhold af Paraffin- og Palmeolie
Klar tynd olie med indhold af Paraffin- og Palmeolie

Mål		
1 ltr. flaske
5 ltr. dunk

Tape
Leukotape® Classic
Leukotape® Classic giver stærk støtte og effektiv stabilisering af led ved høj belastning. Funktionel
tapeing som behandling og forebyggelse af skader på muskler, ledbånd og led. Idrætskader (forstuvninger og forstrækninger). God vedhæftning. Uelastisk - høj stabilitet. Rivbar - både på langs
og på tværs for hurtig applicering. Let at fjerne. Vandafvisende
Varernr.
296-01701

Beskrivelse/ indeholder		
Immobilisering/ bomuld/hæftemasse af zinkoxid, latex

Mål		 Farve
3,75 cm. x 10 m. 6 farver

KinesioTape 5m ruller
Effektivt til at udbedre abnorm muskelspænding, eller til at styrke svækkede muskler. Effektivt ved
muskeltræthed og -kramper. Fjerner væske eller blødning i vævet under huden ved at bevæge
musklen. Leddets knogle, der er vredet af led på grund af abnorm muskelspænding, kan korrigeres med tapening, som vil genskabe funktionen af fascie og muskel.
Varernr.
443-CTX

Beskrivelse		
At strække eller ikke strække muskel, led

Mål		 Farve
5 cm. x 5 m.		 5 farver

Dynamisk 4D KinesioTape
Tapen er en meget elastisk ,og den kan trækker sig i alle retninger op til 200%, og den har en stærk
rekyl evne. (elasticitet). God til støtte til en svag, skadet eller overbelastet muskulatur og kan bl.a.
også anvendes som holdningskorrigerende tape. Særligt egnet til behandling af led.
Varernr.
443-DT-X

Beskrivelse/indeholder		
Åndbar og vandtæt. 82% Nylon, 18% Spandex

Mål		
5 cm. x 5 m.

InesioTape 32m ruller
Effektivt til at udbedre abnorm muskelspænding, eller til at styrke svækkede muskler. Effektivt ved
muskeltræthed og -kramper. Fjerner væske eller blødning i vævet under huden ved at bevæge
musklen. Leddets knogle, der er vredet af led på grund af abnorm muskelspænding, kan korrigeres med tapening, som vil genskabe funktionen af fascie og muskel.
Varernr.
443-KTX

Beskrivelse		
At strække eller ikke strække muskel, led

Mål		 Farve
5 cm. x 32 m.		 5 farver

Cure Tape 5m ruller
Tapen er vævet således at den har en ventilerende virkning og kan blive siddende i 5-7 dage.
Tapen er vandafvisende. Forbedrer muskelfunktionen ved at spænde eller afspænde musklen.
Befordrer blodcirkulationen og helingsprocessen ved muskel og ledskader. Stabiliserer leddet.
Holdningskorrigerende. Præventivt mod arbejds-/sportsskader.
Varernr.
509-CT-X
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Beskrivelse/ indeholder		
Aflastning/ elastisk/bomuld/anti-allergisk limlag

Mål		 Farve
5 cm. x 5 m.		 5 farver

Leukotape P
Behandling af condromalacia (patellofemorale smerter) ved brug af McConnell-teknik, og i det
hele taget, hvor en ekstra stærk tape er påkrævet. Klæber hurtigt til hud eller underbind og bliver
på plads i lang tid. Tapens store trækstyrke gør det muligt at anvende korte stykker tape. Speciel
fremstillingsmåde gør tapen let at trække af rullen. På grund af tapens gode klæbeevne anbefales
brug af underbind (Fixomull).
Varernr.
296-76168

Beskrivelse/ indeholder		
Uelastisk / Zinkoxyd-kautsjuk/ 100 % rayon

Mål		
3,75 cm. x 13,7 m.

Hypafix/Fixomull
Selvklæbende tape/underbind som typisk bruges i forbindelse med brug af Leukotape.
Varernr.
296-350150

Beskrivelse/ indeholder		
Selvklæbende tape/underbind		

Mål		
5,0 cm. x 10 m.

Select Strappal tape
Med yderst kraftig og hudvenlig klæbemasse, der minimerer risikoen for allergiske. Stabil, selv
under kraftige påvirkninger. Uelastisk og let at rive over. Benyttes på topplan.
Varernr.
444-7013101000
444-7013201000
444-7013301000

Beskrivelse/ indeholder		
kraftig og hudvenlig		
kraftig og hudvenlig		
kraftig og hudvenlig		

Mål		
2,5 cm. bredde.
4 cm. bredde.
5 cm. bredde.

Select Coach Sportstape
Standardtape med god klæbeeffekt.
Varernr.
444-7008138000

Beskrivelse/ indeholder		
kraftig og hudvenlig		

Mål		
3,8 cm. x 9 m.

Select Tensospray
Benyttes hvis man ønsker en større klæbeevne mellem tape og hud.
Varernr.
444-7015900000

Beskrivelse/ indeholder		
Større klæbeevne		

Mål		
300 ml.
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