
Hygienický plán – dezinfekčný poriadok 

pre DOMOVY SENIOROV a ÚSTAVY SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI, prípadne Liečebne dlhodobo 

chorých 

 

1) Na dezinfekciu VEĽKÝCH plôch (spoločné chodby, izby klientov) ponúkame 
na striedanie tieto produkty: 
BACTERANIOS SF – 5 L/riedi sa na 0,25 % pracovnú koncentráciu, takže 

z 5 litrového kanistra za 48 EUR be DPH/58 EUR vrátane DPH  

vyrobíte 2 000 litrov pracovného roztoku, čo predstavuje náklady 0,024 

EUR bez DPH/0,03 EUR vrátane DPH na 1 liter pracovného roztoku. 

V prípade epidémie sa koncentrácia zvýši na 0,5 % pracovný roztok. 

 

SANICID PARFUME – 5 L/riedi sa na 0,5 % pracovnú koncentráciu, takže 

z 5 litrového kanistra za 62 EUR bez DPH/75 EUR vrátane DPH  

vyrobíte 1 000 litrov pracovného roztoku, čo predstavuje náklady 0,06 

EUR bez DPH/0,08 EUR vrátane DPH na 1 liter pracovného roztoku. 

V prípade epidémie sa koncentrácia zvýši na 1 % pracovný roztok. 

 

2) Na dezinfekciu plôch v ordinácii/izbe sestier ponúkame tento produkt: 
STERIDINE MULTI SURFACE – 5 L/riedi sa na 0,25 % pracovnú 

koncentráciu, takže z 5-litrového kanistra za 66 EUR bez DPH/80 EUR 

vrátane DPH  

vyrobíte 2 000 litrov pracovného roztoku, čo predstavuje náklady 0,03 

EUR bez DPH/0,04 EUR vrátane DPH na 1 liter pracovného roztoku. 

V prípade epidémie sa koncentrácia zvýši na 0,5 % pracovný roztok. 

 

SANICID PARFUME – 5 L/riedi sa na 0,5 % pracovnú koncentráciu, takže 

z 5-litrového kanistra za 62 EUR bez DPH/75 EUR vrátane DPH  

vyrobíte 1 000 litrov pracovného roztoku, čo predstavuje náklady 0,06 

EUR bez DPH/0,08 Kč vrátane DPH na 1 liter pracovného roztoku. 

V prípade epidémie sa koncentrácia zvýši na 1 % pracovný roztok. 



3) Na postrek a utieranie pacientskych stolíkov a jedálenských stolov 
ponúkame: 
BACTINYL 2V1 kanister 5 L + sprej 750 ML za 28,50 EUR bez DPH/55 EUR 

vrátane DPH (prostriedok sa neriedi, používa sa ako sprej a utrie sa 

papierovou utierkou) 

 

 

 

 

 

 

 

4) Na dezinfekciu WC, odpadov, vaní a VEĽKÝCH plôch v období mimoriadne 
závažnej epidémie ponúkame: 
ANIOS OXY´FLOOR – 1 KG (prášok – po rozpustení vo vode vzniká 

kyselina peroctová) 41 EUR bez DPH/50 EUR vrátane DPH 

DEOCHLOR TERY – 300 tabliet za 30 EUR bez DPH/36 EUR vrátane DPH  

 

5) Na dezinfekciu rúk ponúkame mydlo s kompletným dezinfekčným 
záberom: 
DEZINFEKČNÉ MYDLO ASEPTIL LOTION – 1 L s vírucídnym účinkom za 

9,50 EUR bez DPH/11,50 EUR vrátane DPH 

DEZINFEKČNÉ MYDLO DERMAMIOS CHLORHEXIDINE – 1 L s vírucídnym 

účinkom za 13 EUR bez DPH/15,50 EUR vrátane DPH 

 

6) Na rýchlu dezinfekciu rúk ponúkame gél s kompletným dezinfekčným 
záberom: 
BACTIMAINGEL – 0,5 L s vírucídnym účinkom za 12,50 EUR bez DPH/15 

EUR vrátane DPH 

BACTIMAINGEL – 5 L s vírucídnym účinkom za 49 EUR bez DPH/59,50 

EUR vrátane DPH 



7) Na NÁSTROJE ponúkame prostriedky na kompletné dezinfekčné zábery: 
STERIDINE D2 – 1 L/riedi sa na 0,5 % pracovnú koncentráciu, takže z 1-

litrového flakónu za 23,50 EUR bez DPH/28,50 EUR vrátane DPH  

vyrobíte 200 litrov pracovného roztoku, čo predstavuje náklady 0,12 EUR 

bez DPH/0,14 EUR vrátane DPH na 1 liter pracovného roztoku. 

V prípade epidémie sa koncentrácia zvýši na 1 % pracovný roztok. 

 

STERIDINE ULTRA CLEAN 3 – 1 L/riedi sa na 0,5 % pracovnú 

koncentráciu, takže z 1-litrového flakónu za 22,50 EUR bez DPH/27,50 

EUR vrátane DPH  

vyrobíte 200 litrov pracovného roztoku, čo predstavuje náklady 0,11 EUR 

bez DPH/0,13 EUR vrátane DPH na 1 liter pracovného roztoku. 

V prípade epidémie sa koncentrácia zvýši na 1 % pracovný roztok. 

 

8) Na dezinfekciu NÁSTROJOV v období mimoriadne závažnej epidémie 
ponúkame: 
ANIOSEPT ACTIV – 1 KG (prášok – po rozpustení vo vode vzniká kyselina 

peroctová) 29,50 EUR bez DPH/36 EUR vrátane DPH. 

 

KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o. 

Božkovská 38 

326 00 PLZEŇ – Slovany 
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