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KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.
Politických vězňů 48
301 00 PLZEŇ
377 424 999 Non-stop linka: +420 603 864 348
krasny@szo.cz · www.dezinfekce.sk
Ceník platný od 2. ledna 2013, uvedené ceny jsou bez DPH / včetně DPH.
První vydání platné po novele DPH od 2. ledna 2013.

francouzské dezinfekce
STÉRIDINE
a úklidová technika

Všechny výrobky uvedené v této brožuře dodáváme z našeho centrálního
skladu do celé České republiky formou zásilkové služby. Zásilky jsou
pojištěny. Veškeré zboží je neustále na skladě a je expedováno do 7 dnů.
Pokud k této lhůtě připočteme dobu potřebnou na jeho přepravu, zásilku
obdržíte do 10 dnů až do domu. Jedná se o rychlý a pohodlný způsob, kdy
pro objednání využíváte telefonní linky našeho centrálního dispečinku nebo
e-shopu:

+420 377 424 999
www.szo.cz

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. dováží do České republiky
francouzské dezinfekce STÉRIDINE již 12. rokem. Zpočátku se jednalo o čtyři
prostředky, které díky svému modernímu složení nacházely stále větší oblibu.
V roce 2003 došlo k zásadnímu rozšíření sortimentu na jedenáct výrobků,
které se postupně staly nedílnou součástí českého trhu.
V současné době přicházíme na trh s dalšími novými preparáty, které
představují nejnovější vědecké poznatky a nejmodernější technologické
postupy. Jedná se o výrobky, které inaktivují stále širší řadu patogenů,
a přitom nepoškozují životní prostředí. Výrobky označené zeleným
piktogramem
splňují nejnáročnější kritéria pro pediatrii a neonatalogii,
a proto je doporučujeme zvláště citlivým lidem, kteří trpí nejrůznějšími
alergiemi a jinými reakcemi.
Díky dlouhodobému posilování české koruny a příznivému kurzu vůči euru
se podařilo snížit ceny a zpřístupnit tyto špičkové prostředky široké veřejnosti.
Abychom se ještě více přiblížili potřebám zákazníků, zřídili jsme 20 středisek
autorizovaných prodejců. Od září 2010 jsme rozšířili prodej také na Slovensko
prostřednictvím partnerské společnosti EMPORIO CONSULTING GROUP, s.r.o.
Ve všech střediscích nakoupíte francouzské dezinfekce STÉRIDINE za stejné
ceny.

Zboží dodáváme na fakturu a vy platíte bankovním převodem. Splatnost
faktury je 14 dní, pokud není předem dohodnuto jinak. Při nedodržení
splatnosti, pokud prodlení přesáhne více jak 60 dnů, si vyhrazujeme právo
vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý
den prodlení.
Všechny výrobky jsou držiteli evropského certifikátu CE 0459 nebo CE 0398
a jsou registrovány jako biocid nebo zdravotnický prostředek. Výrobky jsou
opatřeny českou etiketou, jejíž součástí je návod k použití, a jsou vybaveny
českým bezpečnostním listem. Splňují všechny zákonné normy pro prodej
a používání v EU.

Historie výrobků STÉRIDINE sahá do r. 1898, kdy pan Fernand COLLET
DELVAL založil v městečku Lille ve Francii společnost ANIOS. Ta se
specializovala na výrobu dezinfekčních prostředků určených pro
pivovary. Dnes se firma zabývá výrobou dezinfekce pro zdravotnícká
zařízení, potravinářský průmysl apod.

PLOŠNÁ DEZINFEKCE
SANICID 5 D.D.I.

SURFALYSE SF
Dezinfektant na bázi stabilních kysličníků určený
k používání v potravinářských provozech,
zdravotnických zařízení veškerého typu včetně pediatrie
a kojeneckých ústavů. Používá se k vytírání podlah
a otírání dlaždicového obložení kuchyní a jídelen, mytí
a otírání kuchyňských spotřebičů včetně těch, které
přicházejí do přímého kontaktu s potravinami, mytí
a otírání stolů a židlí jídelen, pacientských stolků u lůžek
apod.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně listerie
a salmonely, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru,
hepatitidy A, adenoviru, herpes viru při koncentraci 0,5%
a expozici 15 minut.

Dezinfektant na bázi KAS s malým obsahem tzv. moderních
aldehydů. Kombinace těchto látek zabraňuje mutaci
a rezistenci patogenů. Kromě operačních sálů a ambulancí
najde své uplatnění na odděleních LDN, v nejrůznějších
sociálních ústavech a domovech důchodců, neboť účinným
způsobem likviduje pachy. Používá se k vytírání podlah, ale
také k mytí a dezinfekci chirurgických odsávaček, podložních
mís a bažantů apod. Působí rychle a efektivně, doporučená expozice je pouze 5 minut.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV,
PRV-Aujezskyho nemoci, hepatitidy B a C při koncentraci 0,25% a expozici 5 minut.
Obsahuje mycí složky a povrchově aktivní látky, je jemně parfémován.
1 litr PracRoz
0,46 / 0,55 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 310 / 375 Kč			

Dezinfektant na bázi polyalkylaminů určený k používání
na operačních sálech, ambulancích, plicních léčebnách
a všech rizikových pracovištích, kde je požadován
kompletní dezinfekční záběr. Používá se k vytírání
podlah, otírání dlaždic, pracovních ploch, postelí, nábytku
apod.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA,
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV a hepatitidy B,
MYKOBAKTERICIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ
při koncentraci 0,25% a expozici 15 minut.
Obsahuje mycí složky a povrchově aktivní látky,
je příjemně parfémován.
1 litr PracRoz
0,58 / 0,70 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 330 / 399 Kč			

Detergent na bázi tenzidů s malým obsahem KAS určený
k používání ve všech typech zdravotnických zařízení. Slouží
k vytírání společných chodeb, čekáren a běžných ordinací.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA a FUNGICIDNÍ
při koncentraci 0,25% a expozici 15 minut.
Obsahuje mycí složky a povrchově aktivní látky, příjemně voní
po citrónu.

balení: kanystr 5 litrů
cena: 1.248 / 1.510 Kč

BACTILYSINE

balení: kanystr 5 litrů
cena: 1.164 / 1.408 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 912 / 1.104 Kč

SURFANET

Koncentrát nemá předepsán žádný výstražný symbol. Obsahuje mycí složky
a povrchově aktivní látky. Je bez barvy a bez zápachu, s nádechem po piniovém oleji.
1 litr PracRoz
1,25 / 1,50 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 290 / 351 Kč		

1 litr PracRoz
0,37 / 0,45 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 220 / 266 Kč			

AMPHOMOUSSE

balení: kanystr 5 litrů
cena: 744 / 900 Kč

Dezinfektant na bázi tenzidů s malým obsahem KAS určený k mytí
a dezinfekci ploch, které přicházejí do přímého kontaktu s kůží
pacienta. Používá se na RTG-stoly a CT-tunely, na odděleních LDN
na antidekubitní lůžka, nejčastěji však k mytí a dezinfekci manžet
tonometrů. Splňuje nejnáročnější kritéria, je schválený pro pediatrii
a neonatalogii, kde se používá na nedonošenecké inkubátory.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ
včetně HIV, rotaviru a hepatitidy B, MYKOBAKTERICIDNÍ
a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 100% a expozici 15 minut.
Nemá předepsán žádný výstražný symbol. Obsahuje povrchově
aktivní látky, je velmi jemně parfémován.
1 litr PracRoz
cena: 242 / 293 Kč

balení: dóza 1 litr s aplikátorem pěny
cena: 242 / 293 Kč

NÁSTROJOVÁ DEZINFEKCE
®

BACTINYL S.L.I.

Dezinfektant na bázi stabilních kysličníků určený k mytí a dezinfekci chirurgických
nástrojů, přístrojů, instrumentária a pomůcek, které přicházejí do přímého
kontaktu s tkání a krví pacienta. Najde své uplatnění především na operačních
sálech a ambulancích. Splňuje nejnáročnější kritéria, je
schválený pro pediatrii a neonatalogii. Prostředek lze
používat opakovaně
po dobu 24 hodin.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ,
VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, adenoviru, herpes viru
a hepatitidy A a B, MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ
a SPORICIDNÍ při koncentraci 2% a expozici 15 minut.
Koncentrát nemá předepsán žádný výstražný symbol.
Obsahuje inhibitor koroze a povrchově aktivní látky.
Je bez barvy a bez zápachu, s nádechem po piniovém oleji.

1 litr PracRoz
7,58 / 9,17 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem balení: kanystr 5 litrů
cena: 579 / 701 Kč
cena: 1.894 / 2.292 Kč

INSTRUZYME

Enzymatický dezinfektant s malým obsahem EDTA určený
k mytí a dezinfekci chirurgických nástrojů, přístrojů a pomůcek,
které nemají hladký povrch a jsou porézní. Používá se
na stomatologické instrumentárium jako jsou vrtáčky a brusné
kotoučky, různá keramická tělíska, pomůcky z gumy, plastu
apod. Odstraňuje zbytky DNA. Má potlačenou pěnivost,
takže ho lze používat pro strojové mytí a dezinfekci
při teplotách až do 40°C.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA,
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV a hepatitidy B,
MYKOBAKTERICIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 0,4% a expozici 15 minut.
Obsahuje inhibitor koroze a povrchově aktivní látky, nepáchne.
1 litr PracRoz
2,25 / 2,72 Kč

balení: kbelík 1  kg bez odměrky
cena: 760 / 920 Kč

balení: kbelík 5  kg s odměrkou
cena: 2.811 / 3.401 Kč

AMPHOLYSINE PLUS

Dezinfektant na bázi biguanidů s malým obsahem KAS určený
k mytí a dezinfekci širokého spektra chirurgických nástrojů, přístrojů,
instrumentária a pomůcek, které přicházejí do přímého kontaktu
s tkání a krví pacienta. V koncentraci pracovního roztoku nedráždí kůži,
dýchací cesty ani oči. Je vhodný pro mytí a dezinfekci dýchacích okruhů,
nebulizátorů, zvlhčovačů a masek. Používá se také v oftalmologii.
Prostředek lze používat opakovaně po dobu 24 hodin.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV
a hepatitidy B, MYKOBAKTERICIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 0,5% a expozici
15 minut. Obsahuje inhibitor koroze a povrchově aktivní látky, nepáchne.
1 litr PracRoz
2,44 / 2,96 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 621 / 751 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena 2.444 / 2.957 Kč

DVOUSTUPŇOVÁ DEZINFEKCE
AMPHOLYSINE 4000

Dezinfektant na bázi betainů s malým obsahem oligomerů určený jako I. stupeň
dvoustupňové dezinfekce chirurgických nástrojů, přístrojů, pomůcek a instrumentária.
Má vynikající mycí schopnosti a odbourává nejvyšší biologickou zátěž. Působí rychle
a efektivně, doporučená expozice je pouze 5 minut.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně
HIV, PRV-Aujezskyho nemoci, hepatitidy B a C při koncentraci 0,4% a expozici 5 minut.
Obsahuje inhibitor koroze, mycí složky a povrchově aktivní látky, nepáchne.
1 litr PracRoz
1,42 / 1,71 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 508 / 615 Kč			

balení: kanystr 5 litrů
cena: 1.765 / 2.136 Kč

DYNACIDE PA®

Dezinfektant na bázi kyseliny peroctové určený jako II. stupeň
dvoustupňové dezinfekce chirurgických nástrojů, přístrojů,
pomůcek a instrumentária včetně prostředků citlivých na teplo
k tzv. sterilizaci za studena. Inaktivuje všechny dvojné vazby
bílkovin a ničí chemicko-osmotickou funkci cytoplazmatické
membrány. DYNACIDE PA® je patentovaná technologie
RIVADIS. Sám o sobě neobsahuje kyselinu peroctovou, ta se
vygeneruje do 10 minut po smíchání prášku s vodou. Roztok
je aktivní po dobu 10 hodin. Pak začíná slábnout a mění se
v neškodnou kyselinu octovou, kyslík a vodu, které neohrožují
životní prostředí.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ, MYKOBAKTERICIDNÍ,
TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ při koncentraci 1,21% a expozici 15 minut.
Obsahuje inhibitor koroze a povrchově aktivní látky, nepáchne.
DYNACIDE PA® patří do skupiny postupů a procedur vedoucích k inaktivaci NCTA.
1 litr PracRoz
8,80 / 10,65 Kč

balení: sáček 60,5 g
cena: 44 / 53 Kč		

balení: krabice 30 sáčků
cena: 1.320 / 1.597 Kč

VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE
BACTINYL® 5M P.E.

Dezinfektant na bázi stabilních kysličníků s totálním
dezinfekčním efektem určený pro vyšší stupeň
dezinfekce. Používá se na různé sondy, operační roboty
řízené počítačem, endoskopy, fibriloskopy a podobné
přístroje. Splňuje nejnáročnější kritéria, je vhodný pro
transplantační chirurgii. Používá se také ve stomatologii
k proplachu a dezinfekci savky. Prostředek nemá
aktivátor, je stabilní, lze ho používat opakovaně
po dobu 7 dnů, pokud do něj vkládáme předměty
dekontaminované a očištěné, prosté krve a bílkovin.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA,
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ, MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ
při koncentraci 100% a expozici 15 minut.

RYCHLÁ DEZINFEKCE POSTŘIKEM
BACTINYL® SPRAY INODORE

Dezinfektant na bázi stabilních kysličníků určený k dezinfekci
postřikem ve zdravotnických zařízení veškerého typu včetně
pediatrie a neonatalogie. Je vhodný i pro rychlou dezinfekci
dýchacích masek, nebulizátorů a zvlhčovačů. Obsahuje méně než
pět procent alkoholu.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ,
VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, hepatitidy A, adenoviru, herpes
viru, rotaviru a viru H1N1 při koncentraci 100% a expozici 15
minut. Nemá předepsán žádný výstražný symbol a neovlivňuje ovzduší.
Je bez barvy a bez zápachu, není parfémován.
1 litr PracRoz
balení: dóza 750  ml s rozprašovačem balení: kanystr 5 litrů
179 / 217 Kč
cena: 245 / 296 Kč			
cena: 897 / 1.085 Kč

NOVOSPRAY

Nemá předepsán žádný výstražný symbol. Obsahuje inhibitor koroze. Je bez barvy
a bez zápachu a není parfémován.
1 litr PracRoz				
135 / 164 Kč				

balení: kanystr 5 litrů
cena: 676 / 818 Kč

ENDOSPORINE P

Glutaraldehydový dezinfektant s totálním
dezinfekčním efektem určený pro vyšší stupeň
dezinfekce flexibilních endoskopů a fibriloskopů,
endokavitálních a transesofageálních sond
a podobných chirurgických přístrojů. Je vhodný
pro kostní chirurgii, na předměty, které se
vkládají do těla pacienta natrvalo: implantáty,
spony, dlahy, šrouby atd. Prostředek nemá
aktivátor, je stabilní, lze ho používat opakovaně
po dobu 7 dnů, pokud do něj vkládáme
předměty dekontaminované a očištěné, prosté
krve a bílkovin.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ, MYKOBAKTERICIDNÍ,
TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ při koncentraci 100% a expozici 60 minut.
Obsahuje inhibitor koroze, nepáchne.
1 litr PracRoz				
102 / 123 Kč				

balení: kanystr 5 litrů
cena: 509 / 616 Kč

1 litr PracRoz
149 / 180 Kč

Dezinfektant na bázi alkoholů s malým obsahem KAS určený
k rychlé dezinfekci chirurgických nástrojů, přístrojů, pomůcek
a instrumentária. Kromě operačních sálů a nejrůznějších
ambulancí najde své uplatnění ve vozech rychlé záchranné služby.
Ve stomatologii se používá k dezinfekci turbíny.
Působí efektivně, rychle zasychá, neoplachuje a neotírá se.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ
včetně HIV a hepatitidy B, MYKOBAKTERICIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ
při koncentraci 100% a expozici 5 min.
Nemá předepsán výstražný symbol a ovzduší ovlivňuje
minimálně.
balení: dóza 1 litr s rozprašovačem
balení: kanystr 5 litrů
cena: 218 / 264 Kč			
cena: 745 / 901 Kč

PULVISPRAY SF

Dezinfektant na bázi alkoholů s malým obsahem tzv. moderních
aldehydů. Kombinace těchto látek zabraňuje mutaci a rezistenci
patogenů. Najde široké uplatnění ve zdravotnických zařízení,
kde se za jednu pracovní směnu vystřídá velké množství pacientů.
Působí nekompromisně, rychle zasychá, neoplachuje a neotírá se.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně
HIV, PRV-Aujezskyho nemoci, hepatitidy B a C, MYKOBAKTERICIDNÍ
a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 100% a expozici 5 minut.
Nemá předepsán výstražný symbol a ovzduší ovlivňuje minimálně.
1 litr PracRoz
149 / 180 Kč

balení: dóza 1 litr s rozprašovačem
cena: 218 / 264 Kč			

balení: kanystr 5 litrů
cena: 745 / 901 Kč

DEZINFEKCE HNISAVÝCH RAN

DEZINFEKCE DO OTEVŘENÝCH RAN
HYIODINE ®

DERMACYN ™
Superoxidovaný roztok pro ošetření akutních
a chronických ran. Je určený k přímé aplikaci
do otevřené rány. Díky kontrolovaným
reaktivním kyslíkovým radikálům je vysoce
aktivní, a tím velmi účinný. Likviduje bakterie
včetně rezistentních kmenů MRSA a VRE,
kvasinky, viry včetně HIV, ale i spory. V ráně
působí selektivně pouze na patogenní
mikroorganismy a nepoškozuje zdravé
tkáňové buňky. Používá se k oplachu, ponoru,
postřiku, výplachu a obkladům. Výrazně snižuje mikrobiální zátěž, efektivně potlačuje
krvácení, pomáhá vytvořit vlhké prostředí, a tím umožňuje rozvinout vlastní proces
hojení. Použití je snadné a bezpečné. Lze jej použít v pediatrii i u těhotných žen.
Nemá předepsán žádný výstražný symbol. Je bez barvy a bez zápachu, není parfémován.
DERMACYN ™ je využitelný v mnoha oborech medicíny:
chirurgie: vyčištění a dezinfekce akutní rány,
chronická rána v jakémkoliv stádiu, secernující
a sekundární hojící se rány, odřeniny, opařeniny
a popáleniny, potlačení krvácení
stomatologie: proplach kořenových
kanálků, vyčištění otevřené rány po extrakci
zubu, fungicidní infekce koutků, eliminace
bakteriálního plaku a zubního kamene,
gingivitida, záněty a krvácení dásní, afty
gynekologie: záněty, výtoky, mykózy, pooperační výplachy
domácí ošetřovatelská péče: vředy, dekubity,
diabetická noha, eliminace zápachu z ran,
problémy “atletických nohou“
balení: 500  ml s tryskou
cena: 288 / 331 Kč

Sterilní antiadhezivní zdravotnický prostředek na bázi kyseliny
hyaluronové, který zajišťuje vytvoření ideálního prostředí pro hojení
rány. Ránu přirozeným způsobem hydratuje a současně zajišťuje odvod
exudátu. Přítomná kyselina hyaluronová napomáhá regeneraci
buněk a významně stimuluje hojící proces. Komplex jódu a jodidu
draselného působí jako desinfekční prostředek, který účinným
a bezpečným způsobem dekontaminuje ránu. HYIODINE® má vynikající
regenerativní a antiadhezivní účinky, podstatně zkracuje dobu
terapie a zlepšuje kvalitu života.
					balení: dóza 50 ml
					cena: 848 / 1.026 Kč

DEZINFEKCE ODPADU
DEOCHLOR tablety

Šumivé tablety na bázi aktivního chlóru určené k dezinfekci
všech odpadů a sanitárního zařízení ve zdravotnictví
a potravinářství. Používá se také k dezinfekci plivátka
ve stomatologii. Ve vodném roztoku má kompletní dezinfekční
účinek včetně sporicidního.
Pevné a nedrolící se tablety umožňují snadné použití a přesné
dávkování. Dezinfekci provádíme každý den po ukončení
pracovní směny tak, že tabletu lehce přelijeme vodou a necháme
působit po dobu 30 minut, pak spláchneme.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA,
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV a hepatitidy A a B, viru H1N1,
MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ při expozici
30 minut.
balení: dóza 60 tablet			
balení: dóza 300 tablet
cena: 240 / 290 Kč				
cena: 744 / 900 Kč

DEOCHLOR granulát

Granulát na bázi aktivního chlóru určený k likvidaci nenadálých událostí jako je např.
rozlitá nebo ukáplá krev, rozbitá zkumavka s biologickým materiálem apod. Používá se také
k dezinfekci odpadů a sanitárního zařízení ve zdravotnictví a potravinářství.
Dobře se rozpouští, působí rychle a efektivně. Ve vodném roztoku má
kompletní dezinfekční účinek včetně sporicidního. Dezinfekci provádíme
tak, že kontaminoné místo zasypeme granulátem a necháme působit
po dobu 30 minut, pak opláchneme.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ,
VIRUCIDNÍ včetně HIV, hepatitidy A a B, viru H1N1, MYKOBAKTERICIDNÍ,
TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ při expozici 30 minut.
balení: dóza 200 g 				
balení: dóza 1 kg
cena: 181 / 219 Kč				
cena: 626 / 757 Kč

PÉČE O RUCE A POKOŽKU
ISOLEX PRO 2

Ochranná emulze na ruce, jedná se o tzv. tekuté rukavice. Chrání ruce
při práci s čisticími a zředěnými dezinfekčními prostředky. Používá se před
započetím práce. Není rozpustná ve vodě a poskytuje potřebnou ochranu.
Nanáší se na čisté a suché ruce. Po skončení práce se odstraní umytím
pleťovou vodou. Je určena k používání ve zdravotnických zařízení.
balení: tuba 125  ml
cena: 175 / 212 Kč

ISOLEX PROMAINS

Regenerační krém, který se používá po ukončení práce s čisticími
a dezinfekčními prostředky. Nejdříve se ruce omyjí mýdlem pod
proudem vlažné vody, osuší a pak se nanáší krém obsahující allantoin a 25 dalších
látek, které působí hydratačně, zmírňují podráždění a regenerují pokožku.
balení: tuba 75  ml
cena: 145 / 175 Kč

BACTIMAINS® GEL

Dezinfekční gel na bázi stabilních kysličníků určený
k doplňování stávajících dávkovačů umístěných nad
umyvadly. Pětilitrový kanystr lze vybavit dávkovačem
a používat samostatně. Vhodný pro zdravotnická zařízení
všech typů, ústavy sociální péče a domovy důchodců,
potravinářské provozy a restaurační zařízení.
Nemá předepsán žádný výstražný symbol.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně
HIV, hepatitidy C a viru H1N1.
balení: dóza 1 litr s dávkovačem
cena: 290 / 351 Kč			

balení: kanystr 5 litrů
cena: 992 / 1.200 Kč

ASEPTIL

Nízkoalkoholové ubrousky s malým obsahem KAS určené
k rychlé dezinfekci rukou tam, kde není k dispozici voda,
nebo kde by časté mytí poškozovalo pokožku. Tento výrobek
– zejména malé balení do kapsy – ocení především rychlé
záchranné služby a domácí ošetřovatelské péče. Velké balení
– kbelík – najde své uplatnění ve zdravotnických zařízení
s vysokým počtem pacientů jako jsou např. stomatologické
nebo gynekologické ordinace, různé vyšetřovny a ambulance.
Použití je rychlé, snadné a hygienické. Jedná se o ubrousky
z buničiny, které se netrhají a neuvolňují papírová vlákna.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ
včetně HIV, herpes viru, hepatitidy B a C, viru H1N1 a H5N1,
paramyxoviru a TUBERKULOCIDNÍ.
balení: kapsa 40  ks
balení: dóza 100  ks balení: kbelík 450  ks
cena: 120 / 145 Kč
cena: 157 / 190 Kč cena: 574 / 695 Kč

DÁVKOVAČE GELU A MÝDLA
DÁVKOVAČ BACTIMAINS® GELU INOX

dávkovač gelu na ruce určený na litrový flakon. Umožňuje
pohodlné uložení a dávkování dezinfekčního gelu na ruce.
Jedná se o kvalitní nerezový výrobek, odolávájící dlouhodobé
a trvalé zátěži, určený pro používání ve zdravotnictví
a potravinářství.
		
balení: 1 ks INOX
		
cena: 817 / 989 Kč

AUTOMATICKÝ BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ
MANURUB GEL

Hydroalkoholový gel obsahuje devět látek. Používá se
bez vody na suché ruce. K dosažení hygienické čistoty postačuje
velice krátký čas, pro kompletní dezinfekční záběr je zapotřebí expozici
prodloužit. Tento výrobek ocení především terénní pracovníci. Obsahuje
glyceridy a další látky působící blahodárně na pokožku. Nemá předepsán
žádný výstražný symbol.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně
HIV, polioviru, hepatitidy A, rotaviru, herpes viru a viru H1N1.
balení: tuba 100  ml s dávkovačem
balení: dóza 500 ml s pumpičkou
cena: 73 / 88 Kč			
cena: 210 / 254 Kč

Automatický dávkovač mýdla, dezinfekce nebo gelu na ruce určený
pro bezdotykové dávkování. Stačí přiložit ruce, aniž by jste se
čehokoliv dotkli, fotobuňka dávkovač spustí a vydá dávku 3ml
naplněné tekutiny. Bezdotykový elektrický dávkovač umožňuje
pohodlný a hygienický provoz, přesné dávkování a šetří náplň.
Personál zařízení jednoduše doplní vlastním prostředkem. Vyhovuje
podmínkám EÚ pro používání v hromadných zařízeních jako jsou
hotely, restaurace, veřejné WC a pod. Dávkovač o objemu 0,5 litru
má rozměr 20 × 13 × 15 cm / hmotnost bez nápně 450 gramů.
				balení: 1 ks
				cena: 1.650 / 1.996 Kč

PÉČE O RUCE A POKOŽKU
PÉTERS DOUX

Dezinfekční mýdlo na bázi kokamidů s malým obsahem
glycerinu určené pro časté mytí rukou, a to i velice jemné
a citlivé pokožky. Je neutrální a nemá předepsán žádný
výstražný symbol. Nevysušuje, působí příjemně. Je určené
k používání ve zdravotnických zařízení. Kanystr slouží
k dolévání stávajících dávkovačů umístěných nad umyvadly
nebo jej lze vybavit dávkovačem a používat samostatně.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ a FUNGICIDNÍ.
balení: dóza 1 litr s pumpičkou		
cena: 183 / 221 Kč				

balení: kanystr 5 litrů
cena: 560 / 678 Kč

DEKONTAMINACE A DEZINFEKCE NÁDOBÍ
BAXIOL.SID

Dezinfektant na bázi alkálií s malým obsahem EDTA
určený k používání v potravinářských provozech
zdravotnických zařízení. Má potlačenou pěnivost, takže
ho lze používat pro strojové mytí a dezinfekci
při teplotách až do 60°C. Používá se na nádobí: hrnce
a kastroly, talíře a příbory, skleničky a hrnečky, tácy apod.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně listerie,
salmonely a laktobakterie, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ
včetně HIV a hepatitidy B a viru H1N1 při koncentraci 1%
a expozici 5 minut.
Obsahuje mycí složky a povrchově aktivní látky, je velmi jemně parfémován.

ASEPTIL LOTION

Dezinfekční mýdlo na bázi biguanidů s malým obsahem KAS. Výrobek
je určený zvláště citlivým osobám, které trpí nejrůznějšími alergiemi
a jinými reakcemi. Neobsahuje betainy, EDTA, parfém ani barvivo.
Je neutrální a nemá předepsán žádný výstražný symbol.
Má širokospektrální záběr včetně virucidního.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ
včetně HIV, polioviru, hepatitidy A, adenoviru, rotaviru a viru H1N1
a H5N1 při expozici 30 sekund.
balení: dóza 1 litr s pumpičkou
cena: 238 / 288 Kč		

1 litr PracRoz
2,66 / 3,20 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 390 / 472 Kč
		

balení: kanystr 5 litrů
cena: 1.332 / 1.612 Kč

DEKONTAMINACE A DEZINFEKCE PRÁDLA
BACTINYL® LINGE

DEZINFEKCE OVZDUŠÍ
BACTINYL® AIR a BACTINYL® PUR

Dezinfektant a deodorant na bázi stabilních kysličníků
určený k dezinfekci ovzduší. Je vhodný k použití v menších
ambulancích, vyšetřovnách, rizikových pokojích a WC.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA,
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, hepatitidy A,
herpes viru a viru H1N1.
Nemá předepsán výstražný symbol, osvěžuje ovzduší vůní po citrónu.
balení: dóza 500 ml s rozprašovačem 		
cena: 319 / 386 Kč				

balení: aerosolový sprej 150 ml
cena: 219 / 265 Kč

balení: kanystr 5 l 				
cena: 2.325 / 2.813 Kč			

balení: aerosolový sprej 500 ml
cena: 369 / 446 Kč

Dezinfektant na bázi stabilních kysličníků určený k praní
nemocničního prádla na odděleních veškerého typu včetně
pediatrie a kojeneckých ústavů. Používá se při předepírce
k dekontaminaci a dezinfekci. Prádlo neodbarvuje
a nepoškozuje ani při dlouhodobém používání.
Koncentrát nemá předepsán žádný výstražný symbol.
Je bez barvy a bez zápachu, s nádechem po piniovém oleji.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ
včetně HIV, polioviru, adenoviru, herpes viru a hepatitidy A a B
při koncentraci 1% a expozici 5 minut.
1 litr PracRoz
3,94 / 4,73 Kč

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 580 / 702 Kč			

balení: kanystr 5 litrů
cena: 1.970 / 2.384 Kč

DEZINFEKCE CIRKULAČNÍCH OKRUHŮ

DEZINFEKČNÍ VANY

BACTINYL® ASPIRATION

STÉRIDINE

Dezinfektant na bázi stabilních kysličníků
určený k mytí a dezinfekci veškerých okruhů,
ať již chirurgických, hemodialyzačních, sacích
nebo dýchacích. Má vynikající mycí schopnosti
a díky speciální formuli rozpouští vápencové
usazeniny.

Nádoba na čištění a dezinfekci nástrojů, přístrojů a pomůcek.
Třídílná vana s víkem a vyjímatelným roštem nebo košíkem. Vše
je vyrobeno ze speciálního odolného materiálu, který nevytváří
žádnou reakci ani při dlouhodobém působení chemikálií.

Koncentrát nemá předepsán žádný výstražný symbol. Obsahuje antipěnivé mycí složky
a povrchově aktivní látky. Je bez barvy a bez zápachu, s nádechem po piniovém oleji.

VANA 1,5 litru
VANA 3 litry
VANA 5 litrů
VANA 8 litrů
VANA 20 litrů
VANA 40 litrů
VANA 60 litrů

balení: flakon 1 litr s dávkovačem
cena: 540 / 653 Kč			

STERIBOX A STERIBOX INOX

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ,
FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně polioviru,
hepatitidy A, herpes viru při koncentraci 2% a expozici 15 minut.

balení: kanystr 5 l
cena: 2.140 / 2.589 Kč

DEZINFEKCE FRÉZ A BRUSNÝCH KOTOUČŮ

(285 × 150 × 65 mm)		
(300 × 155 × 100 mm)		
(475 × 278 × 90 mm) 		
(680 × 150 × 120 mm)		
(543 × 363 × 115 mm)		
(542 × 359 × 225 mm)		
(542 × 361 × 330 mm) 		

cena: 1.075
cena: 1.328
cena: 1.580
cena: 2.924
cena: 3.933
cena: 4.941
cena: 7.462

/ 1.301 Kč
/ 1.607 Kč
/ 1.912 Kč
/ 3.538 Kč
/ 4.759 Kč
/ 5.979 Kč
/ 9.029 Kč

Nádoba na čištění a dezinfekci drobného rotačního instrumentária.
Třídílná vana o průměru 85 mm a výšky 70 mm s víkem a vyjímatelným
roštem zaručuje pohodlnou práci a šetří dezinfekční prostředek.
cena: 370 Kč / 448 Kč		
cena: 824 Kč / 997 Kč
							

BACTINYL® FRAISES
Dezinfektant na bázi stabilních kysličníků
určený k mytí a dezinfekci nástrojů a pomůcek,
které nemají hladký povrch a jsou porézní,
ať již z oceli, keramiky nebo diamantu. Je
určený na brusné kotoučky a frézy používané
v chirurgii a veškeré stomatologické rotační
instrumentárium. Má vynikající mycí schopnosti.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ
a VIRUCIDNÍ včetně HIV a rotaviru při koncentraci 100% a expozici 15 minut.
Nemá předepsán žádný výstražný symbol. Obsahuje inhibitor koroze, mycí složky
a povrchově aktivní látky. Je bez barvy a bez zápachu, s nádechem po zeleném
citrónu.
balení: kanystr 5 l
cena: 2.440 / 2.952 Kč

DÁVKOVAČE A ROZPRAŠOVAČE
Spolehlivé výrobky určené pro dlouhodobé používání nezapřou špičkovou
francouzskou kvalitu, fungují na první zmáčknutí. Litrové flakony mají zabudovaný
dávkovač, k pětilitrovému kanystru je možno dokoupit speciální dávkovač.
DÁVKOVAČ zelený - 20 ml / na 5litrový kanystr		
DÁVKOVAČ červený - 25 ml / na 5litrový kanystr		
DÁVKOVAČ bílý - 30 ml / na 5litrový kanystr		
DÁVKOVAČ bílý - 3 ml / na 5litrový kanystr		
PISTOLE modrá - rozprašovač / na litrovou dózu		

cena: 80 / 97 Kč
cena: 80 / 97 Kč
cena: 120 / 145 Kč
cena: 120 / 145 Kč
cena: 122 / 148 Kč

DEZINFEKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ
Pomocí speciálního zařízení vydezinfikujeme riziková
pracoviště, kde jsou kladeny zvýšené požadavky na hygienu
a dezinfekci: operační sály, JIP a pooperační pokoje, pracoviště
TRN, infekční oddělení apod. Toto zařízení vytváří velmi
jemnou dezinfekční mlhovinu, kterou pod vysokým
tlakem doslova nahrne do všech nepřístupných míst,
jako je např. klimatizace, prostor mezi topením a za nábytkem,
skříňky a zásuvky včetně jejich obsahu, vodovodní baterie
a odpady, spáry mezi dlaždicemi, pórovitá omítka stropů,
velké lékařské přístroje a lampy, které nelze jiným způsobem
dezinfikovat apod. Technologie prokazatelně snižuje riziko
nozokominální infekce, MRSA a křížové kontaminace. Výhodou této technologie je,
že není zapotřebí nic stěhovat ani zakrývat. Úkon je rychlý a účinný. Doporučujeme jej
kombinovat s ručním čištěním, které odstraňuje špínu a mechanické nečistoty. Celý systém
je homologován a výsledky jsou ověřeny laboratorními testy.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, široké spektrum
VIRUCIDNÍ, MYKOBAKTERICIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ.

KARTÁČKY
Naše společnost vám nabízí dodávku různých druhů a velikostí kartáčků používaných
při mytí, čištění a dezinfekci nástrojů, zkumavek, láhví a rukou. Chceme, aby naše
služby v této oblasti byly kompletní.
1) Kartáč ZKUMAVKOVÝ

24 / 29 Kč

– vějířek 8 mm

5) Kartáč NÁSTROJOVÝ

28 / 34 Kč

– s pevnou rukojetí

– vějířek 10 mm
– vějířek 12 mm

6) Kartáč na RUCE
– jednostranný 		

24 / 29 Kč

– dvoustranný 		

32 / 39 Kč

– vějíř 50 mm

7) Kartáč MOČOVÉ LÁHVE

82 / 99 Kč

– vějíř 60 mm

– vějíř 80 × 180 mm

– vějířek 14 mm		

26 / 31 Kč

– vějířek 16 mm
– vějířek 20 mm
– vějířek 30 mm
2) Kartáč LÁHVOVÝ		

34 / 41 Kč

– vějíř 40 mm

JIP a pooperační pokoje

klimatizace

vodovodní baterie a odpady

3) Kartáč DĚTSKÉ LÁHVE

38 / 46 Kč

– vějíř 50 × 70 mm

8) Kartáč na LOŽNÍ MÍSY
– vějíř 60 × 150 mm

4) Kartáč SKLENICOVÝ
– vějíř 80 mm
skříňky a zásuvky		

topení 		

botníky a obuv

SPRAYMATIC 10S

Mobilní přístroj z kvalitního nerezového materiálu pro
dezinfekci ambulancí a menších zdravotnických zařízení.
Přístroj naplníte dezinfekčním prostředkem. Pomocí
elektrického kompresoru, který je součástí dodávky,
natlakujete a postřikem vydezinfikujete celou místnost.
Velikost:
40 × 40 × 90  cm
Obsah:
až 10 litrů
Váha:
7,5  kg bez náplně
Výkon:
0,25  litrů / min.
Prac. tlak:
2 – 6 bar
		

cena: 45.780 / 55.394 Kč

54 Kč / 65 Kč

120 / 145 Kč

koncentrace

expozice

postřik stupeň nástroje plochy

SANICID 5 D.D.I.
BACTILYSINE
SURFALYSE SF
SURFANET
BACTINYL S.L.I
INSTRUZYME
AMPHOLYSINE PLUS
AMPHOLYSINE 4000
BACTINYL 5M P.E.
ENDOSPORINE P
DYNACIDE PA
BACTINYL SPRAY
NOVOSPRAY
PULVISPRAY SF
AMPHOMOUSSE

stabilní kyslièníky
polyalkylaminy
KAS + aldehydy
tenzidy + KAS
stabilní kyslièníky
enzymy + EDTA
biguanidy + KAS
betainy + oligomery
stabilní kyslièníky
glutaraldehyd
kyselina peroctová
stabilní kyslièníky
alkohol + KAS
alkohol + aldehydy
tenzidy + KAS

A,B,V
A,B,T,M,V
A,B,V
A,V
A,B,C,T,M,V
A,B,T,M,V
A,B,T,M,V
A,B,V
A,B,C,T,M,V
A,B,C,T,M,V
A,B,C,T,M,V
A,B,V
A,B,T,M,V
A,B,T,M,V
A,B,T,M,V

0,50%
0,25%
0,25%
0,25%
2%
0,40%
0,50%
0,40%
neøedí se
neøedí se
1,21%
neøedí se
neøedí se
neøedí se
neøedí se

15 min.
15 min.
5 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
5 min.
15 min.
60 min.
15 min.
15 min.
5 min.
5 min.
15 min.

PÉTERS DOUX
ASEPTIL
BACTIMAINS GEL
MANURUB GEL

kokamidy + glycerin
alkohol + KAS
stabilní kyslièníky
kyselina kaprylová

A,V
A,B,V,T
A,B,V
A,B,V

mýdlo
ubrousky
neøedí se
neøedí se

30 sek. / 1 min.
30 sek. / 3 min.
30 sek. / 3 min.
30 sek. / 3 min.

air
speciály

BACTINYL AIR
stabilní kyslièníky
BACTINYL PUR
stabilní kyslièníky
BACTINYL ASPIRATION stabilní kyslièníky
stabilní kyslièníky
BACTINYL FRAISES
stabilní kyslièníky
BACTINYL LINGE
BAXIOL.SID
alkálie + EDTA
DEOCHLOR
aktivní chlór
DERMACYN
superoxidovaný roztok

A,B,V
neøedí se
A,B,V
aerosolový sprej
A,B,V
2%
A,B,V
neøedí se
A,B,V
1%
A,B,V
1%
A,B,C,T,M,V
tablety
A,B,C,V
neøedí se

5 min.
5 min.
15 min.
15 min.
5 min.
5 min.
30 min.
15 min.

DEZINFEKČNÍ PLÁN

úèinnost

vyšší

chemická báze

ruce

pøípravek

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA
Profesionální úk lidová technik a, která vám pomůže
s úklidem zdravotnického či nemocničního zařízení! V naší
nabídce úklidové techniky naleznete dezinfekční boxy, mopy
z mikrovlákna, úklidové vozíky, rukavice z mikrovlákna, úklidové
tyče s nádržkou, utěrky z mikrovlákna a další užitečné pomůcky
včetně biocidního neutralizátoru zápachu pro efektivní úklid.

VELKOKAPACITNÍ ÚKLIDOVÝ VOZÍK

Exkluzivní velkokapacitní úklidový vozík, robustní a přitom lehké
konstrukce, vyrobené z polypropylénu a hliníku, stabilní a dobře
ovladatelný.

model a) 2 žluté kbelíky + 1 žlutý vinylový vak 130 litrů. 		cena: 11.233 Kč / 13.592 Kč
model b) 4 kbelíky + 2 boxy + 1 vinylový vak 130 litrů.
cena: 13.670 Kč / 16.541 Kč

VOZÍK NA ÚKLID STANDARD

Vozík na úklid, praktický a dobře ovladatelný, vyrobený z pevného
materiálu. Vozík obsahuje následující výbavu: červený plastový vozík
pro tlakové ždímání mopů + 2 šestilitrové kbelíky + 2 modré vaničky + 1
textilní vak 120 litrů zelené barvy + 2 podpěrky mopu + 2 držáky smetáku
+ 1 plastový háček.
cena: 6.565 Kč / 7.944 Kč

ÚKLIDOVÝ VOZÍK S TLAKOVÝM
ŽDÍMANÍM

Úklidový vozík s tlakovým ždímáním vhodný pro vytírání
velkých nebo silně zmáčených ploch. Ždímací prkno s unikátním
povrchem pomáhá odstranit špínu a nečistoty z mopu ještě
před samotným ždímáním. Tlakové síto umožňuje rychlé
a bezdotykové vyždímání mopu. Jedná se o moderní systém pro
pohodlný a rychlý úklid.

cena: 2.441 Kč / 2.954 Kč

UTĚRKY Z MIKROVLÁKNA

Utěrk y z mik rovlák na, sada úk lidov ých utěrek
s patentovaným cik-cak vzorem ze 100% mikrovlákna:
žlutá, červená, zelená a modrá pro běžný úklid, šedá pro
čištění skla, chromu a zrcadel. Jedná se kvalitní výrobky, které
nezanechávají žádná vlákna ani prachové zbytky.
cena: 704 Kč / 852 Kč

DEZINFEKČNÍ BOX NA MOPY

Dezinfekční box na mopy s uzavíratelným a dobře těsnícím víkem
určený pro nakládání 10 - 15 - 20 mopů do dezinfekčního
roztoku 1,9 - 2,8 - 3,8 litrů. Systém byl speciálně vyvynutý pro
zdravotnictví za účelem maximálně snížit riziko přenosu infekce.
Plně naloženým boxem vyčistíte až 500 m2.
cena: 2.441 Kč / 2.954 Kč

ÚKLIDOVÁ TYČ S NÁDRŽKOU

Úklidová tyč se zabubovanou nádržkou na 0,6 litrů roztoku vyčistí až 80
m2 podlahové plochy, přitom celý systém s plnou nádržkou neváží více
než 1,7 kg. Tekutinu uvolňujete a dávkujete dle potřeby sami stisknutím
červeného tlačítka. Úklidová tyč je ukončena protiskluzovým hrotem
zabraňujícím sklouznutí a pádu násady. Systém umožňuje díky suchému
zipu rychlou výměnu mopů a významným způsobem usnadňuje úklid
dlouhých schodišť.
cena: 2.499 Kč / 3.024 Kč

MOPY Z MIKROVLÁKNA

Mopy z mikrovlákna, sada 3 mikrovláknových mopů ze
100% mikrovlákna: tmavě modrý pro běžný úklid, žlutočerný
pro drhnutí keramické dlažby, šedomodrý pro vysušení promáčených
ploch - pojme až 0,7 litrů vody. Rychlé uchycení mopu na úklidovou tyč
díky suchému zipu. S těmito pomocníky se Vám úklid stane zábavou.
cena: 1.063 Kč / 1.286 Kč

RUKAVICE Z MIKROVLÁKNA

Mikrovláknové rukavice, sada 3 oboustarnných rukavic ze
100% mikrovlákna pro usnadnění úklidu členitého a špatně
dostupného povrchu ploch. Tmavě zelená pro suché otírání
prachu, světle zelená pro mokré čištění a šedá pro čištění
skla, chromu a zrcadel. Jedná se kvalitní výrobky, které
nezanechávají žádná vlákna ani prachové zbytky. 		
cena: 729 Kč / 882 Kč

NEUTRALIZÁTOR ZÁPACHU

Neutralizátor zápachu, sypký biocidní granulát, spolehlivě a účinně
odstraní zápach z odpadkových košů, odpadových pytlů a nádob.
Neutralizátor zápachu je rovněž určený k hygienické likvidaci použitých
jednorázových plen, ať již pediatrických či geriatrických. Zničí zárodky
bakterií, pohltí nepříjemný zápach a prostředí osvěží jemnou vůní
po citronu a navodí tak pocit čistoty. Jedno balení vydrží na cca 50 dávek.
cena: 285 Kč / 345 Kč

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA
ÚKLIDOVÝ VOZÍK JEDNOKBELÍKOVÝ

Úklidový vozík jednokbelíkový z polypropylénu žluté barvy, pojízdný
na čtyřech kolečkách, které zaručují snadnou manipulaci vozíku. Úklidový
vozík s jedním kbelíkem o objemu 25 litrů vody, vybavený pákovým
ždímačem mopů.
		

cena: 2.900 Kč / 3.509 Kč

ÚKLIDOVÝ VOZÍK DVOUKBELÍKOVÝ

Úklidový vozík dvoukbelíkový z polypropylénu modré
a červené barvy, pojízdný na čtyřech kolečkách, která zaručují
snadnou manipulaci. Vozík je vybavený ždímačem mopů s kbelíky o objemu
2×18 litrů vody. Součástí dodávky je třídílná skládací násada a multifunkční
držák mopů. Jako bonus ZDARMA obdržíte kapsový mikrovláknový mop flipper
o rozměru 40×10 cm, který odstraňuje až 97% bakterií bez použití dezinfekce
(mop vydrží
500 pracích cyklů při teplotě 90 stupňů).
		

cena: 4.908 Kč / 5.939 Kč

ÚKLIDOVÝ SET

Úklidový set RUBBERMAID, systém s filtrací vody. Profesionální
úklidový set pro snadný úklid obsahuje: úklidový vozík s filtrací vody,
teleskopickou násadu a oboustranný držák mopu, 2 oboustranné
mopy (základní mop pro běžný úklid a hrubý na drhnutí podlahy
a dlaždic). Úklidový vozík se skládá z 2komorového kbelíku, vodního
filtru a 4polohového ždímače. Systém má podlahovou výpusť pro
snadné a rychlé vypouštění, čištění a údržbu úklidového vozíku.
			cena: 10.554 Kč / 12.770 Kč

BEZPEČNOSTNÍ ÚKLIDOVÝ VOZÍK

Bezpečnostní úklidový vozík HIGHT SECURITY pro zdravotnictví byl
vyroben speciálně pro nemocnice a další zdravotnická zařízení se
zvýšeným hygienickým a bezpečnostním režimem. Bezpečnostní
úklidový vozík obsahuje zamykací dvířka, zajišťovací bezpečnostní
poklop, kryt na odpadky, vpředu i vzadu má gumové úchyty na násady
a pomůcky. Konstrukce vozíku je vysoce stabilní, vyrobená z nerezu, hliníku
a pevného plastu, dobře se udržuje. Úklidový vozí má dvě odnímatelné
9litrové nádoby a čtyři držáky na bezpečnostní zábrany. Komfortní rukojeť
poskytuje snadné a pohodlné ovládání. Jedná se o bezkonkurenční špičku
mezi úklidovými vozíky.
			cena: 15.617 Kč / 18.897 Kč

VOZÍK NA DEZINFEKCE
VOZÍK NA PŘEVOZ DEZINFEKCÍ
Vozík na dezinfekce vhodný pro přesun desinfekčních
a čisticích prostředků v nemocnicích, případně jiných
zařízení (v domovech důchodců, sociálních ústavech,
lázeňských provozech apod). Praktický vozík umožňuje
převoz většího množství kartonů nebo kanystrů
najednou což ocení především oddělení nákupu
a sklady MTZ.
cena: 2.430 Kč / 2.940 Kč

VOZÍK NA PRÁDLO
VOZÍK NA PŘEVOZ LŮŽKOVIN
Vozík na prádlo pro převoz prádla a lůžkovin ve zdravotnických
zařízení (nemocnice, domovy důchodců a sociální ústavy). Vozík
pro přesun prádla, ať již sběr špinavých tak rozvoz čistých lůžkovin,
najde uplatnění rovněž v hotelech či lázeňských provozech. Součástí
dodávky jsou dva gumové kurty zakončené háčkem, které slouží
k zajištění prádla.
cena: 2.678 Kč / 3.240 Kč

MECHANICKÉ DÁVKOVAČE MÝDLA
DÁVKOVAČ MÝDLA MECHANICKÝ
Mechanický dávkovač určený pro dávkování dezinfekčního
gelu nebo tekutého mýdla. Stlačením velkého chromového
tlačítka Vám dávkovač vydá dávku 3 ml náplně. Mechanický
dávkovač umožňuje jednoduchý a hygienický provoz, přesné
dávkování, šetří náplň. Průhledný kryt působí esteticky
a umožňuje neustálou kontrolu o zbylém množství. Personál
snadno doplní do dávkovače vlastní prostředek. Dávkovač
mýdla o objemu 1 litr má rozměr 10,5 x 19 x 11 cm.
cena: 320 Kč / 387 Kč

DEZINFEKČNÍ PĚNA A EMULZE
VIRUNYL

Mycí a dezinfekční emulze s obsahem zvlhčujících a regeneračních přísad
s širokým dezinfekčním záběrem. Emulze je vyvinuta pro citlivou a jemnou
pokožku (intimní oblasti, ruce, nohy) v situacích, kdy není možné použít
vodu a mýdlo. Emulze má vynikající mycí účinek, jemnou parfemaci
a vytváří přirozený ochranný povlak pokožky, nevysušuje ani nedráždí.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ
a VIRUCIDNÍ při koncentraci 100% a expozici 3 minuty.
Koncentrát nemá předepsán žádný výstražný symbol. Je bez barvy
s jemnou a příjemnou parfemací.
			
			

balení: dóza 250 ml s rozprašovačem			
cena: 149 / 180 Kč

RUBBERMAID

Dezinfekční pěna k mytí a dezinfekci rukou a nohou. V krátkém čase zabije
99,99% všech známých bakterií včetně MRSA, VRE, Candida,
Pseudomonas a řadu dalších patogenů. Obsahuje bambucké
máslo KARITÉ s vitamínem E, které udržují pokožku vláčnou
a podpoří regeneraci kůže a pokožky. Malé balení dezinfekční
pěny vhodné pro cestování se vejde nejenom do kabelky, ale
i do kapsy, takže dezinfekční přípravek budete mít kdykoliv
po ruce.
balení: 50 ml s aplikátorem balení: 550 ml s aplikátorem
cena: 155 / 188 Kč		
cena: 300 / 363 Kč

DEZINFEKCE RUKOU DLE ČSN
SAMOLEPKA „TECHNIKA SPRÁVNÉHO
MYTÍ A DEZINFEKCE RUKOU DLE ČSN „
Samolepka DEZINFEKCE RUKOU PODLE ČSN EN 1499
a 1500. Jedná se o samolepku o velikosti 15 x 21 cm,
na jednom archu A5 jsou dvě samolepky. Samolepka
názorným způsobem popisuje techniku správného mytí
a dezinfekce rukou. Označení nad umyvadlem (vyvěšení
nebo vylepení) ukládá povinnost všem zdravotnickým
zařízením, včetně ordinací praktických lékařů, stomatologů,
gynekologů apod, vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR.
balení: 1 arch A4 / 2 samolepky		
cena: 50 / 60 Kč		

AUTORIZOVANÍ PRODEJCI I.

Zboží zakoupíte v celé distribuční síti za stejné ceny.
GENERÁLNÍ DISTRIBUTOR
Zásilková služba po celé ČR
KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o.
Politických vězňů 48 · 301 00 PLZEŇ
Tel.: +420 377 424 999 · krasny@szo.cz
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Zásobování - pí. SCHREINEROVÁ
Valdštejnova 20
350 02 CHEB
Tel.: 354 439 798
e-mail: schivana@quick.cz

GENERÁLNÍ DISTRIBUTOR
Zásilková služba po SR
EMPORIO CONSULTING GROUP s.r.o.
Smidkeho 18 · 911 08 TRENČÍN
Tel.: +421 917 532 963 · adrian.hercko@emporiogroup.eu
MEDIMAT s.r.o.
Zásobování – pí. CHROMÁ
Chlumova 1
586 01 JIHLAVA
Telefon: 777 793 600
e-mail: alena.chroma@medimat.cz

DENTALAT v.o.s.
Dentální depo – pí. KOLÁŘOVÁ
Kpt. Jaroše 2876
390 03 TÁBOR – Klokoty
Tel.: 381 234 402
e-mail: dentalattabor@volny.cz

JH – DENT
Zásobování – p. CHALUPA
Příbraz 140
378 02 STRÁŽ nad Nežárkou
Tel.: 606 614 104
e-mail: jh.dent@centrum.cz
			
WEST MEDICAL s.r.o.
Zásobování – pí. ADAMČÍKOVÁ
Úslavská 18
326 00 PLZEŇ - Slovany
Tel.: 377 455 574
e-mail: plzen@westmedical.cz

2P – SERVIS s.r.o.
Zásobování – pí. MUCHNOVÁ
Pražská 917
342 01 SUŠICE
Tel.: 374 802 047
e-mail: info@2pservis.cz

TOMEDIC s.r.o.
Zásobování – p. VRÁNEK
Klatovská 134
301 00 PLZEŇ – Bory
Tel.: 774 208 851
e-mail: info@wittex-nastroje.cz

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL s.r.o.
Zásobování – pí. VERNEROVÁ
Bezručova 5
772 00 OLOMOUC – Nová Ulice
Tel.: 585 233 874
info@zdravotnicke-materialy.cz

ASKER s.r.o.
Zásobování – p. JAVŮRKOVÁ
Říční 102
541 01 TRUTNOV
Tel.: 499 733 738
e-mail: asker@asker.cz

VIKTORIA MEDIKA s.r.o.
Zásobování – p. CHMELÍK
Generála Štefánika 8
750 02 PŘEROV
Tel.: 606 398 042
e-mail: chmelik@viktoriamedika.cz

HU – FA DENTAL, a.s.
Dentální depo – pí. HARBICHOVÁ
Moravní 909		

KV – DENT, spol. s r.o.
Dentální depo – p. JERHOT
Železniční 1
360 05 KARLOVY VARY
Tel.: 353 564 811
e-mail: depo@kv-dent.cz

MARTEK MEDICAL, a.s.
Zásobování – pí. DELONG
Konská 198
739 01 TŘINEC
Tel.: 558 337 194
e-mail: info@mertekmedical.cz

BEXAMED s.r.o.
Zásobování – pí. KOCOURKOVÁ
Na Balkáně 72
130 00 PRAHA – Žižkov
Tel.: 284 683 063
e-mail: z.kocourkova@bexamed.cz

ALVA ZP s.r.o.
Zásobování – pí. VALENTOVÁ
Mlýnská 28a
796 01 PROSTĚJOV
Tel.: 582 340 578
e-mail: alva.zp.sro@seznam.cz

SANS – Petr SLÁNSKÝ
Zásobování – pí. ŽÁKOVÁ
Březhradská 148
503 32 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: 495 454 030
e-mail: prodej@sans.cz

LÉKÁRNA TAURUS s.r.o.
Zásobování – Mgr. MRÁZEK
B. Němcové 7
466 04 JABLONEC n. Nisou
Tel.: 483 311 980
e-mail: info@lekarnataurus.cz

IVA BRNO, spol. s r.o.
Zásobování – pí. ZUBÍKOVÁ
Nopova 50
615 00 BRNO - Židenice
Tel.: 548 216 661
e-mail: obchod@ivabrno.cz

765 02 OTROKOVICE		
Tel.: 577 926 226
e-mail: hufa@hufa.cz
MEDIMAT CB s.r.o.
Zásobování – pí. HOLUBCOVÁ
Pražská 3
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel.: 386 460 522
e-mail: obchod@medimatcb.cz
DENTIMED s.r.o.
Zásobování – p. KRAPKA
Družstevní 76
570 01 LITOMYŠL
Tel.: 725 525 156
e-mail: info@dentimed.cz
TONOMETRY Pardubice s.r.o.
Zásobování – p. MALINSKÝ
Jana Palacha 2764
530 02 PARDUBICE
Tel.: 463 034 400
ondrej.malinsky@tonometry .eu

