
KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o.
Politických vìzòù 48

301 00   PLZEÒ
Telefon (kanceláø): 377 424 999

Non – stop linka (mobil): +420 603 864 348

Ceník platný od 2. ledna  2013 po novele DPH,
uvedené ceny jsou bez DPH / vèetnì DPH.

Kompletní sortiment najdete na:
www.dezinfekce.sk

Obrana pøed støevní 
infekcí EHEC 

zpùsobující bakterie 
Escherichia COLI

Obrana pøed støevní 
infekcí EHEC 

zpùsobující bakterie 
Escherichia COLI



balení: flakon 1 litr s dávkovaèem balení: kanystr 5 litr
cena: 390 / 472 Kè cena: 1.332 / 1.612 Kè 

Nebezpeèná forma støevní infekce EHEC byla prokázána u více 
než 2.000 lidí z celé Evropy, 22 jich již zemøelo (potvrzený údaj 
k 7. èervnu 2011). Jak se pøed støevní infekcí mùžeme chránit? 
Jednou ze základních podmínek ochrany zdraví lidí je zvýšená 
hygiena. 

Spoleènost KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o. nabízí 
francouzské dezinfekèní prostøedky STÉRIDINE, které byly 
laboratornì testovány a mají prokázanou úèinnost na bakterii 
Escherichia COLI. Tato bakterie žijící v tlustém støevì 
teplokrevných živoèichù je jedním z nejdùležitìjších zástupcù 
støevní mikroflóry a její pøítomnost je nezbytná pro správný 
prùbìh trávicích procesù. 

Pøestože vìtšina zástupcù tohoto bakteriálního rodu bývá pro 
svého hostitele neškodná, nìkteré kmeny escherichie jsou pro 
lidské tìlo patogenní a jsou pøíèinou infekce, která mùže mít 
projevy od obyèejného prùjmu až po úplavièná onemocnìní 
a tìžké krvácivé prùjmy.

Doporuèujeme dezinfikovat 
pøedevším nádobí 
a ovzduší, samozøejmostí je 
zvýšená hygiena rukou, 
dekontaminaci bakterií 
Escherichia COLI dosáhneme také pravidelným vytírání podlah 
a otírání ploch. 
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DEZINFEKCE NÁDOBÍ
BAXIOL.SID
Dezinfekce na bázi alkálií s malým obsahem EDTA urèená k používání v potravináø-
ských provozech. Má potlaèenou pìnivost, takže ji lze používat pro strojové mytí 
a dezinfekci pøi teplotách až do 60°C. Používá se na nádobí: hrnce a kastroly, talíøe 
a pøíbory, sklenièky a hrneèky, tácy apod. 

Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ vèetnì escherichia coli, listerie, salmonely 
a laktobakterie, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ vèetnì HIV a hepatitidy B pøi koncentraci 
1% a expozici 5 minut. 
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PÉÈE O RUCE A POKOŽKU PÉÈE O RUCE A POKOŽKU

DEZINFEKCE PLOCH

ASEPTIL LOTION
Dezinfekèní mýdlo na bázi biguanidù s malým obsahem KAS. 
Výrobek je urèený zvláštì citlivým osobám, které trpí nejrùznìj-
šími alergiemi a jinými reakcemi. Neobsahuje betainy, EDTA, 
parfém ani barvivo. Je neutrální a má širokospektrální zábìr. 

Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ vèetnì escherichia coli, 
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
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BACTIMAINS GEL
Dezinfekèní gel na bázi stabilních kyslièníkù. Litrové balení s dávkovaèem je urèené 
k umístìní nad umyvadlo – doporuèujeme dokoupit držák INOX. 5litrový kanystr slouží 
k doplòování stávajících dávkovaèù, které již máte ve vašem zdravotnickém nebo 
restauraèním zaøízení. 

Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ vèetnì escherichia coli,
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

SANICID 5 D.D.I.
Dezinfekce na bázi stabilních kyslièníkù urèená k používání v potravináøských provozech. 
Používá se k vytírání podlah a otírání dlaždicového obložení kuchyní a jídelen, mytí 
a otírání kuchyòských spotøebièù vèetnì tìch, které pøicházejí do pøímého kontaktu 
s potravinami, mytí a otírání stolù a židlí jídelen, pacientských stolkù u lùžek apod. 

Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ vèetnì escherichia coli, listerie a salmonely, 
FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ vèetnì HIV, polioviru, hepatitidy A, adenoviru, herpes viru 
pøi koncentraci 0,5% a expozici 15 minut.

balení: flakon 1 litr s dávkovaèem
cena: 310 / 375 Kè

balení: kanystr 5 litrù
cena: 1.248 / 1.510 Kè

ASEPTIL UBROUSKY
Nízkoalkoholové dezinfekèní 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 malé balení do kapsy – ocení 
pøedevším terénní pracovníci. Vìtší balení najde své uplatnìní ve zdravotnických 
zaøízení s vysokým poètem pacientù jako jsou napø. stomatologické nebo 
gynekologické ordinace, rùzné vyšetøovny a centrální pøíjmy. Použití je rychlé, 
snadné a hygienické. 

Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ vèetnì MRSA a escherichia coli, FUNGICIDNÍ, 
VIRUCIDNÍ vèetnì HIV, hepatitidy B a C, herpes viru, paramyxoviru a viru H1N1 
a H5N1 pøi expozici 5 minut.

balení: kapsa 40 ubrouskù
cena: 120 / 145 Kè

balení: dóza 100 ubrouskù
cena: 157 / 190 Kè

balení: kbelík 450 ubrouskù
cena: 574 / 695 Kè
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RYCHLÁ DEZINFEKCE POSTØIKEM

DEZINFEKCE DÌTSKÝCH HRAÈEK

BACTINYL  SPRAY INODORE®

Dezinfekce na bázi stabilních kyslič níků  urč ená k dezinfekci postř ikem ve 
zdravotnických zař ízení veš kerého typu. Je vhodná pro rychlou dezinfekci malých 
ploch, obsahuje méně  než  5% alkoholu, dezinfikovaný povrch nepoš kozuje.

Dezinfekč ní úč innost: BAKTERICIDNÍ vč etně  MRSA a escherichia coli,, 
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ vč etně  HIV, polioviru, hepatitidy A, adenoviru, herpes viru, 
rotaviru a viru H1N1 př i koncentraci 100% a expozici 15 minut.

balení: dóza 750 ml s rozpraš ovač em
cena: 245 / 296 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 897 / 1.085Kč

PRO´WIPE
Dezinfekč ní ubrousky na dě tské hrač ky a pomů cky, které mů ž e dítě  olizovat. 
Tento výrobek je schválený pro pediatrii a potravinář ské provozy. Najde uplatně ní 
ve zdravotnických zař ízení i domácnosti. Použ ití je rychlé, snadné a jednoduché. 
Praktické balení s uzávě rem zamezuje vysychání ubrousků . 

Dezinfekč ní úč innost: BAKTERICIDNÍ vč etně  escherichia coli, FUNGICIDNÍ, 
VIRUCIDNÍ vč etně  HIV, hepatitidy C, herpes viru a rotaviru, TUBERKULOCIDNÍ 
př i expozici 5 minut.

balení: dóza 50 ubrousků
cena: 233 / 282 Kč
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®BACTINYL  AIR
Dezinfekce a deodorant na bázi stabilních kyslič níků  urč ený k dekontaminaci 
a dezinfekci ovzduš í. Je vhodný k použ ití v ambulancích, vyš etř ovnách, rizikových 
pokojích, WC apod. Ovzduš í osvě ž uje ovzduš í vů ní po citrónu. 5litrový kanystr 
slouž í k dolévání pů llitrové dózy s mechanickým rozpraš ovač em.

Dezinfekč ní úč innost: BAKTERICIDNÍ vč etně  MRSA a escherichia coli, 
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ vč etně  HIV, polioviru, hepatitidy A, herpes viru a viru 
H1N1.

balení: dóza 500 ml s rozpraš ovač em
cena: 319 / 386 Kč

balení: kanystr 5 litrů
cena: 2.325 / 2.813 Kč

DEZINFEKCE OVZDUŠÍ

BACTINYL  PUR®

Dezinfekce na bázi propylalkoholu s malým obsahem KAS urèená k dezinfekci ovzduší. 
Je vhodná k použití na centrálních pøíjmech, ambulancích, vyšetøovnách, rizikových 
pokojích a podobnì. Aerosolové provedení výrobku umožòuje rychlou aplikaci a okamžitý 
úèinek. Malé balení je vhodné k nošení v kapse pláštì nebo kabelce a budete ho mít stále 
pøi ruce. 

Dezinfekèní úèinnost: BAKTERICIDNÍ vèetnì MRSA 
a escherichia coli, 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
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