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PRODUKTY MAJĄCE ZASTOSOWANIE W OBIEKTACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI MEDYCZNE  

 
Cena za 1szt. przy zakupie całego opakowania ( 6szt. ) = 10,30ZŁ NETTO  
Cena za 1szt. przy zakupie pojedynczej sztuki = 11,00ZŁ NETTO  

Cena za 1szt. przy zakupie całego opakowania ( 6szt. ) = 17,70ZŁ NETTO  
Cena za 1szt. przy zakupie pojedynczej sztuki = 19,47ZŁ NETTO  

Prześcieradła medyczne Strong 50 i 80 zostały stworzone do przeznaczeń specjalistycznego użytku. Dążąc do jak najlepszej 
ochrony klienta placówki medycznej zostały one przebadane dermatologicznie. Dodatkowo prześcieradła zostały nasączone środ-
kiem bakterio-stabilizującym dzięki czemu bakterie znajdujące się na kozetce nie przenikają przez prześcieradło, nawet gdy jest 
ona nasączona potem. Produkt cechuje wysoka jakość i wydajność. Seria Strong przeznaczona jest głównie do zastosowań profe-
sjonalnych, gdzie produkty nie mogą pozostawiać po sobie zbyt dużej ilości pyłu. Produkty z serii Strong zostały stworzone w 
100% z włókien celulozowych, w zgodzie z kryteriami ochrony środowiska wyznaczonymi przez certyfikat PEFC*. 
 
 
 
*Certyfikat PEFC gwarantuje przyjazne ekologicznie zarządzanie w wycince drzew, z których pochodzi celuloza do produkcji 
produktów. 

PODKŁADY MEDYCZNE 
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DEZYNFEKCJA RĄK  

Alkoholowy płyn do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk.  
Preparat nie zawiera substancji zapachowych oraz barwników. 
 
Spektrum działania: 
bakteriobójczo (łącznie z Tbc, MRSA, VRE), 
wirusobójczo (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, 
HIV, Noro). 
grzybobójczo, 
SARS - 30 sekund 
 
Higieniczna dezynfekcja rąk: 30 sekund (3ml) 
Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 90 sekund (2 x po 5ml) 
 
Właściwości i zastosowanie: 
Zawiera dodatek substancji nawilżających i natłuszczających 
Najszersze spektrum działania na rynku 
Przedłużony efekt działania do 4 godzin 
pH neutralne dla skóry 
DOSTĘPNY W SYSTEMIE AIRLESS 
Szybko wysycha, pozostawia miły zapach 
Dzięki dodatkowi nadtlenku wodoru jest autosterylny 
Szeroki wybór opakowań kompatybilnych z różnymi dozownikami 
Produkt biobójczy 
  

OPAKOWANIE : 1L  

Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. 
 
Skład chemiczny: zawiera 3 substancje aktywne i nadtlenek wodoru 
bez zawartości związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny 
 
Spektrum działania: B,(MRSA, Tbc), F, V (Polio, Adeno, Noro, Rota, 
Vaccinia, Hepres simplex, HIV, HAV, HBV, HCV) 
  
Dezynfekcja higieniczna: 30 sek. 
Dezynfekcja chirurgiczna: 3 min. 
 
Właściwości i zastosowanie: 
Zawiera dodatek substancji nawilżających i natłuszczających 
Najszersze spektrum działania na rynku 
Przedłużony efekt działania do 4 godzin 
pH neutralne dla skóry 
DOSTĘPNY W SYSTEMIE AIRLESS 
Szybko wysycha, pozostawia miły zapach 
Dzięki dodatkowi nadtlenku wodoru jest autosterylny 
Szeroki wybór opakowań kompatybilnych z różnymi dozownikami 
Produkt biobójczy 

OPAKOWANIE : 1L 

CENA : 26,30ZŁ NETTO/SZT 

CENA : 35,00ZŁ NETTO/SZT 
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DEZYNFEKCJA RĄK - SYSTEMY DOZOWANIA 

LUB + = 

PRZY ZAKUPIE 10SZT. DESDERMAN PURE LUB DESDERMAN PURE GEL ,  
DOZOWNIK ŁOKCIOWY  ŚCIENNY DOSTĘPNY ZA 1ZŁ NETTO. 
 

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPIENIA POMPKI, KTÓRA  
POZWOLI NA DOZOWANIE ŚRODKA BEZPOŚREDNIO Z BUTELKI  
POSTAWIONEJ NA UMYWALCE. 
KOSZT POMPKI TO JEDYNE 5ZŁ NETTO/SZT. 

OCHRONA RĄK - RĘKAWICZKI 

 

Diagnostyczne rękawice nitrylowe w pastelowym kolorze zielonym dedykowane 
dla kanału stomatologicznego oraz miłośników niestandardowych kolorów w ręka-
wicach. Zoptymalizowana grubość rękawicy zapewnia komfort pracy oraz dosko-
nałą wrażliwość dotykową przy zachowaniu maksymalnej bariery ochronnej.  
Teksturowane końcówki palców zapewniają pewny chwyt. 
Nitrylex PF GREEN zastosowanie znajdzie również w salonach kosmetycznych i 
odnowy biologicznej, gastronomii, hotelarstwie, gospodarstwie domowym oraz w 
trakcie wykonywania prac przy kontakcie z krwią lub/i substancjami chemicznymi. 
Pakowane po 100szt. 
 
CENA : 15,15ZŁ NETTO/OP 

Rękawice nitrylowe, niejałowe - bezpudrowe. Diagnostyczne i ochronne. Wykonane 
z nitrylu. Rękawice posiadają teksturowaną powierzchnię na końcach placów. Zasto-
sowanie w laboratoriach, diagnostyce, stomatologii, ratownictwie medycznym i 
opiece pielęgniarskiej. Pakowane po 100szt. 
 
CENA : 12,04ZŁ NETTO/OP 

Ochronne i diagnostyczne rękawice nitrylowe, bezpudrowe i bezlateksowe. 
Z wewnętrzną warstwą kosmetyczną - kolagenem i alantoiną. 
Teksturowane dla zapewnienia lepszej chwytności. 
Bardzo wytrzymałe i wygodne podczas użytkowania. 
Polecane do gabinetów stomatologicznych, kosmetycznych i salonów odnowy biolo-
gicznej. 
Rekomendowane do pracy na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. 
Pakowane po 100szt. 
 
CENA : 18,50ZŁ NETTO/OP 
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DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI 

Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji np. z rozprysku powierzchni, 
sprzętów i wyposażenia gabinetów. 
 
Preparat na bazie alkoholu, bez aldehydów, związków amoniowych i po-
chodnych chlorheksydyny. 
Płyn szybkoschnący, nie pozostawia plam i zacieków. 
Może być stosowany w gabinetach zabiegowych, kosmetycznych oraz po-
wierzchni w branży spożywczej. 
Wyrób medyczny. 
Spektrum działania: 
B ( w tym Tbc, MRSA), F, V, Noro, Rota, Adeno, Vaccinia, HBV, HCV, 
HIV) w czasie do max 2 min, 
V (Popova SV 40) - 15 minut, 
V (Pollo) - 30 min. 
  
OPAKOWANIE 1L 
 
 
CENA : 23,57ZŁ NETTO/SZT 

Bezalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji np. w rozprysku po-
wierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. 
 
Skład chemiczny: mieszanina czwartorzędowych związków amoniowych.  
bez zawartości alkoholi, aldehydów, pochodnych chlorheksydyny 
 
Spektrum działania: B , F, V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, BVDV) 
Stężenie robocze i czas działania: gotowy do użycia w czasie 1min. 
 
Właściwości i zastosowanie: 
Bardzo dobra tolerancja materiałowa 
 
Doskonały do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wraż-
liwego na działanie alkoholu jak głowice ultradźwiękowe, sondy, plexi, szkło 
akrylowe itp.. 
Wygodna postać aplikowania: z butelki z klipem lub z rozpylacza 
Możliwość aplikowania w postaci piany 
Do wszelkiego typu powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi 
Produkt medyczny CE 
 
OPAKOWANIE 1L 
 
CENA : 33,57ZŁ NETTO/SZT. 

MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA SPRYSKIWACZA LUB PIANOWNICY  

5ZŁ NETTO/SZT. 15ZŁ NETTO/SZT. 


