
Monipuolinen valikoima 

Ergonomiset kahvat 

Turvalliset instrumenteille 

Korkealaatuisista materiaaleista 

Pitkäikäisiä käytössä 

Edut 

Harjat on kehitelty välinehuoltoon sekä muiden yksiköiden  
instrumenttien turvalliseen esikäsittelyyn. 

Sisäiseen puhdistukseen tarkoitetuissa harjoissa on pyöris-
tetty harjaspää → ei vahingoita tai naarmuta sisäpintoja. 

Osassa sisäiseen puhdistukseen tarkoitetuissa harjoissa on 
varren ja harjaspään välissä jousi, joka helpottaa kaarevien 
kanavien puhdistusta. 

Harjat ovat ekologisia, sillä ne ovat pitkäikäisiä, osassa 
harjoja on vaihdettava harjaspää. 

Materiaalina ”muistimetalli” 

Uudelleen käytettävissä sisäiseen käyttöön tarkoitetuissa 
harjoissa varren sisusmateriaali on ns. muistimetallia. 

Muistimetalli palautuu aina takaisin omaan muotoonsa.  
Näin ollen perinteisten metallikierrevartisten harjojen 
ikävää kihartumisongelmaa ei ilmene, vaan harjojen varret 
pysyvät muodossaan. 

Metallikierrevartisten harjoissa ilmenevää ruostumista, ei 
tapahdu KaiClean -harjoissa. 

 

 

 

Harjat on kehitetty välinehuoltoon sekä muiden yksiköiden instrumenttien turvalliseen        
esikäsittelyyn. 

Sisäiseen puhdistukseen tarkoitetuissa harjoissa on pyöristetty harjaspää → ei vahingoita tai 
naarmuta sisäpintoja. 

Pesuharjateline KaiClean -harjoille 



Monipuolinen harjavalikoima 

Epäsopiva koko                           

 

 

 

 

Harja kanavalle liian pieni → ei riittävää kitkaa 

 

 

 

   

 

Harja liian suuri kanavalle → liian suuri kitka  

Ohjeita oikeankokoisen harjan valintaan

Sopiva koko 
 

Harja sopiva kanavalle → kitka ihanteellinen ja 
puhdistus tapahtuu vaivatta 

 



SMU MICRO 

• Kanavien sisäiseen puhdistukseen 

• Esim. pienten laparoskooppisten kanavien 
sekä  taipuisien endoskooppien puhdis-
tukseen 

• 4 eri kokoa (1.2 mm, 1.8 mm, 2.6 mm ja  

 3.7 mm) 

• Pituudet: 30, 55, 75 cm 

• Pakkauskoko: 50 kpl  

Kertakäyttöharjat 

SU L 

• Kanavien sisäiseen puhdistukseen 

• Esim. trocareille, reamereille, laparo-
skoopeille 

• 6 eri kokoa (4-16 mm) 

• Pituus 55 cm 

• Pakkauskoko: 50 kpl 



 
 

SUCT  

• Trachestomia tuubien sisäiseen puhdis-
tukseen 

• 4 eri kokoa (6-12 mm) 

• Pituus 15 cm 

• Pakkauskoko: 50 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertakäyttöharjat 

SUBEM & SUBER 

• SUBEM (keltainen), ulkoiseen rutiini            
puhdistukseen. Valkoiset Medium harjakset. 

• SUBER (vihreä), ulkoiseen intensiiviseen      
puhdistukseen. Valkoiset jäykät harjakset. 

• Pakkauskoko: 50 kpl 



 

 
 

510 

• Vaikean lian ulkoiseen puhdistukseen 

• Jäykät synteettiset ruskeat harjakset 

• Parempi vaihtoehto esim. messinki-
harjalle, ei naarmuta pintoja 

• Ergonominen kahva 

• Pakkauskoot: 1, 4 tai 8 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

520 

• Ulkoiseen rutiini puhdistukseen 

• Synteettiset ruskeat Medium -harjakset 

• Parempi vaihtoehto esim. messinki-
harjalle, ei naarmuta pintoja 

• Ergonominen kahva 

• Pakkauskoot: 1, 4 tai 8 kpl 

Uudelleen käytettävät harjat 



 

 
 

510 C 

• Vaikean lian ulkoiseen puhdistukseen 

• Synteettiset ruskeat lyhyet jäykät       
harjakset 

• Parempi vaihtoehto esim. teräsharjalle, ei 
naarmuta pintoja 

• Ergonominen kahva 

• Pakkauskoot: 1, 4 tai 8 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

530 

• Hellävaraiseen ulkoiseen puhdistukseen 

• Pehmeät valkoiset harjakset 

• Ergonominen kahva 

• Pakkauskoot: 1, 4 tai 8 kpl 

Uudelleen käytettävät harjat 



 

  
 

570 

• Vaikean lian puhdistukseen 

• Synteettiset jäykät lyhyet ruskeat       
harjakset 

• Pakkauskoot: 1, 4 tai 8 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

560 & 560 C 

• Tarkkaan ulkoiseen puhdistukseen 

• Valkoiset jäykät harjakset 

• Pakkauskoot: 1, 4 tai 8 kpl 

 

 

Uudelleen käytettävät harjat 



 

  
 

550 & 550 C 

• ”Silmukan” muotoinen harja hankalien  

 kohteiden puhdistamiseen 

• Synteettiset jäykät lyhyet tai pitkät    
ruskeat harjakset 

• Ergonominen kahva 

• Pakkauskoot: 1, 4 tai 8 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

540 

• ”Spiraalin” muotoinen harja hankalien 
kohteiden puhdistamiseen 

• Synteettiset jäykät ruskeat harjakset 

• Pakkauskoot: 1, 4 tai 8 kpl 

Uudelleen käytettävät harjat 



 

  

 

    

410 

• Tarkkaan pienten kohteiden puhdistukseen 

• Jäykät harjakset 

• Pakkauskoko: 2 kpl 

Uudelleen käytettävät harjat 

430 

• Hellävaraiseen tarkkaan puhdistukseen 

• Mm. optiikkalinssit, ei jätä nukkaa 

• Valkoiset pehmeät harjakset 

• Pakkauskoko: 2 kpl 



G-Flex 

• Suunniteltu sisäiseen puhdistukseen 

• Erillinen harjaspää vaihdettavissa 

• Pyöristetty pää, ei naarmuta 

• 9 eri kokoa (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 30 mm 

• 2 eri varren pituutta (25-50 cm) 

• Koko merkitty varteen laserilla 

• Ergonominen kahva varressa 

• Pakkauskoko: varsi + 1 harjaa. 

• Lisäharjat 3 kpl/pkt. 

 

Varren sisusmateriaali ns. muistimetallia. 

Uudelleen käytettävät harjat 

535 

• Ulkoiseen puhdistukseen 

• Pehmeät valkoiset harjakset 

• Mm. endoskoopit, letkut, putket ym. 

• Pakkauskoot: 1, 4 tai 8 kpl 



 

 

Microflex  

• Sisäiseen puhdistukseen 

• Ohuiden kanavien hellävaraiseen puhdistukseen 

• 6 eri kokoa: 

         0,9 mm  

         1,0 mm 

         1,4 mm 

         2,4 mm 

         3,4 mm 

         4,0 mm 

 

• Varren pituudet: 

         20 cm (vain 0,9 mm) 

         30 cm 

         50 cm 

 

Pakkauskoot: 1, ja 4 kpl 

Varren sisusmateriaali ns. muistimetallia.                 

 

    

 

 
 

R-Flex 

• Sisäiseen puhdistukseen 

• Pienten kanavien hellävaraiseen puhdistukseen 

• 4 eri kokoa: 

           1,2 mm  

           1,6 mm 

           2,3 mm 

           3,4 mm  

 

• Varren pituudet: 

           4 cm 

           9 cm 

           12 cm 

 

Pakkauskoko: 4 kpl 

Varren sisusmateriaali ns. muistimetallia.                 

Uudelleen käytettävät harjat 
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Teline harjoille 

Kapasiteetti 

• 7 G-Flex kahvalla 

• 5 G-Flex ilman kahvaa 

• 2 ergonomisella kahvalla varustettua harjaa esim. 510 

• 1 mallia 410-430 

• 4 Microflex (740-750-760-770) 

          

Yhteensä 19 harjapaikkaa 


