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Již 12 rokem pro Vás dovážíme francouzské 
dezinfekce STÉRIDINE. Jedná se o výrobky, které 
inaktivují stále širší øadu patogenù a nepoškozují 
životní prostøedí. Preparáty splòují nejnároènìjší 
kritéria a proto je doporuèujeme zvláštì citlivým 
lidem, kteøí trpí nejrùznìjšími alergiemi a jinými 
reakcemi. Výrobky jsou držiteli evropského 
certifikátu CE 0459 a CE 0398 jsou vyrábìny pøi 
dodržení norem kvality ISO 9001:2008 a ISO 
13485:2003. V Èeské republice jsou registrovány 
Ministerstvem zdravotnictví ÈR jako biocid nebo 
zdravotnický prostøedek.

V souvislosti s blížícím se období chøipek, jsme pro 
Vás vybrali preparáty, které byly laboratornì 
testovány na vir H1N1, pøípadnì H5N1. Všechny 
výrobky jsou opatøeny èeskou etiketou, jejíž 
souèástí je návod k použití, a jsou vybaveny 
èeským bezpeènostním listem.
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DEZINFEKCE OVZDUŠÍ
®BACTINYL  AIR

na bázi stabilních kyslièníkù Dezinfektant a deodorant 
urèený k dezinfekci ovzduší. Je vhodný k použití 
v menších ambulancích, vyšetøovnách, rizikových 
pokojích a WC. 

 osvìžuje ovzduší vùní po citrónu. 

Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ 
vèetnì MRSA, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ vèetnì HIV, 
polioviru, hepatitidy A, herpes viru a viru H1N1.

Nemá pøedepsán žádný výstražný 
symbol,

balení: dóza 500 ml s rozprašovaèem balení: kanystr 5 l 
cena: 319  / 386 Kè cena: 2.325  / 2.813 Kè

®BACTINYL  PUR
na bázi stabilních kyslièníkù Dezinfektant a deodorant urèený k dezinfekci ovzduší. 

Je vhodný k použití v menších ambulancích, vyšetøovnách, rizikových pokojích a WC. 
 osvìžuje ovzduší.

Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ vèetnì MRSA, FUNGICIDNÍ,
VIRUCIDNÍ vèetnì HIV, polioviru, hepatitidy A, 
herpes viru a viru H1N1.

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

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

Nemá pøedepsán žádný výstražný symbol,
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PÉÈE O RUCE A POKOŽKU PÉÈE O RUCE A POKOŽKU

MANURUB GEL
Hydroalkoholový gel

®BACTIMAINS  GEL
Dezinfekèní gel

 obsahuje devìt látek. Používá se bez vody na suché ruce. 
K dosažení hygienické èistoty postaèuje velice krátký èas, pro kompletní dezinfekèní 
zábìr je zapotøebí expozici prodloužit. Tento výrobek ocení pøedevším terénní pracovníci. 
Obsahuje glyceridy a další látky pùsobící blahodárnì na pokožku. 

Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ vèetnì HIV, polioviru, 
hepatitidy A, rotaviru, herpes viru a viru H1N1.

balení: tuba 100 ml 
cena: 73 / 88 Kè 

balení: dóza 500 ml s dávkovaèem
cena: 210 / 254 Kè

 na bázi stabilních kyslièníkù urèený k doplòování stávajících 
dávkovaèù umístìných nad umyvadly. Pìtilitrový kanystr lze vybavit dávkovaèem 
a používat samostatnì. Vhodný pro zdravotnická zaøízení všech typù, ústavy sociální 
péèe a domovy dùchodcù, potravináøské provozy a restauraèní zaøízení. 

Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ, 
FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ vèetnì HIV, 
hepatitidy C a viru H1N1.

balení: dóza 1 litr s dávkovaèem
cena: 290 / 351 Kè

balení: kanystr 5 litrù
cena: 992 / 1.200 Kè

Nemá pøedepsán žádný výstražný symbol.

Nemá pøedepsán žádný výstražný symbol.
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ASEPTIL
Nízkoalkoholové ubrousky s malým obsahem KAS urèené k rychlé dezinfekci rukou tam, 
kde není k dispozici voda nebo kde by èasté mytí poškozovalo pokožku. Tento výrobek 
– zejména  – ocení pøedevším rychlé záchranné služby a domácí 
ošetøovatelské péèe. Velké balení – kbelík – najde své uplatnìní ve zdravotnických 
zaøízeních s vysokým poètem pacientù jako jsou napø. stomatologické nebo gynekologické 
ordinace, rùzné vyšetøovny a ambulance. Použití je rychlé, snadné a hygienické. 
Jedná se o ubrousky z bunièiny, které se 

Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ vèetnì MRSA, 
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ vèetnì HIV, hepatitidy B a C,
paramyxoviru, herpes viru a virù H1N1 a H5N1, 
TUBERKULOCIDNÍ.

balení: kapsa 40 ks balení: dóza 100 ks 
cena: 120 / 145 Kè cena: 157 / 190 Kè

balení: kbelík 450 ks
cena: 574 / 695 Kè

malé balení do kapsy

netrhají a neuvolòují papírová vlákna.

ASEPTIL LOTION
Dezinfekèní mýdlo s malým obsahem KAS. Výrobek je urèený zvláštì 
citlivým osobám, které trpí nejrùznìjšími alergiemi a jinými reakcemi. Neobsahuje 
betainy, EDTA, parfém ani barvivo. Je neutrální a

Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ 
a VIRUCIDNÍ vèetnì HIV, polioviru, hepatitidy A, adenoviru, 
rotaviru a viru H1N1 a H5N1 pøi expozici 30 sekund.

balení: dóza 1 litr s pumpièkou
cena: 238 / 288 Kè

na bázi biguanidù 

nemá pøedepsán žádný výstražný 
symbol. Má širokospektrální zábìr, vèetnì chøipkových virù. 
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DEZINFEKCE ODPADÙ
DEOCHLOR tablety

 

DEOCHLOR granulát

Šumivé tablety  urèené k dezinfekci všech odpadù 
a sanitárního zaøízení ve zdravotnictví a potravináøství. Používá se také k dezinfekci 
plivátka ve stomatologii. Ve vodném roztoku má kompletní dezinfekèní úèinek vèetnì 
sporicidního.  umožòují snadné použití a pøesné dávkování. 
Dezinfekci provádíme každý den po ukonèení pracovní smìny tak, 
že tabletu lehce pøelijeme vodou a necháme pùsobit po dobu 30 minut, 
pak spláchneme.
Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ vèetnì MRSA, FUNGICIDNÍ,
VIRUCIDNÍ vèetnì HIV , hepatitidy A a B, virù H1N1 a H5N1,
MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ.

balení: dóza 60 tablet
cena: 240 / 290 Kè 

balení: dóza 300 tablet
cena: 744 / 900 Kè

Granulát  urèený k likvidaci nenadálých událostí jako je napø. 
rozlitá nebo ukáplá krev, rozbitá zkumavka s biologickým materiálem apod. Používá se 
také k dezinfekci odpadù a sanitárního zaøízení ve zdravotnictví 
a potravináøství. Dobøe se rozpouští, pùsobí rychle a efektivnì. Ve vodném roztoku má 
kompletní dezinfekèní úèinek vèetnì sporicidního. Dezinfekci provádíme tak, 
že  a necháme pùsobit po dobu 
30 minut, pak opláchneme.
Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ vèetnì MRSA, FUNGICIDNÍ,
VIRUCIDNÍ vèetnì HIV, hepatitidy A a B, virù H1N1 a H5N1,
MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ.

balení: dóza 200 g 
cena: 181 / 219 Kè 

balení: dóza 1 kg
cena: 626 / 757 Kè

na bázi aktivního chlóru

Pevné a nedrolící se tablety

na bázi aktivního chlóru

kontaminoné místo zasypeme granulátem
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BAXIOL.SID
na bázi alkálií 

až do 60°C. 

Dezinfektant s malým obsahem EDTA urèený k používání 
v potravináøských provozech zdravotnických zaøízení. Má potlaèenou pìnivost, takže ho 
lze používat pro strojové mytí a dezinfekci pøi teplotách Používá se na 
nádobí: hrnce a kastroly, talíøe a pøíbory, sklenièky a hrneèky, tácy. Obsahuje mycí složky 
a povrchovì aktivní látky, je velmi jemnì parfémován.
Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ vèetnì listerie, 
salmonely a laktobakterie, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ 
vèetnì HIV, hepatitidy B, virù H1N1 a H5N1.

balení: flakon 1 lutr s dávkovaèem
cena: 390 / 472 Kè

balení: kanystr 5 litrù
cena: 1.322 / 1.612 Kè

DEKONTAMINACE A DEZINFEKCE NÁDOBÍ

RYCHLÁ DEZINFEKCE POSTØIKEM
BACTINYL SPRAY INODORE

na bázi stabilních kyslièníkù

®

Dezinfektant  urèený k dezinfekci nástrojù a malých ploch 
postøikem.  Obsahuje  nepoškozuje materiál. Je urèený 
do zdravotnických zaøízeních veškerého typu, vèetnì pediatrie a neonatalogie. Je vhodný 
i pro rychlou dezinfekci dýchacích masek, nebulizátorù a zvlhèovaèù. 

a neovlivòuje ovzduší. Je bez barvy 
a bez zápachu, není parfémován.
Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ vèetnì MRSA, FUNGICIDNÍ,
VIRUCIDNÍ vèetnì HIV, polioviru, hepatitidy A, 
adenoviru, herpes viru, rotaviru a viru H1N1.

balení: dóza 750 ml s rozprašovaèem 
cena: 245 Kè / 296 Kè 

balení: kanystr 5 litrù
cena: 897 / 1.085 Kè

ménì než pìt procent alkoholu,

Nemá pøedepsán žádný výstražný symbol 
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