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Dezinfekční prostředky na ruce 
Chiroderm - mýdlo 

Tekuté dezinfekční mýdlo s obsahem alkoholů a dermatologicky účinných látek na hygienické a 
chirurgické mytí rukou. Má výrazný dezinfekční účinek, díky kterému je v kombinaci s výrobky 
CHIRODERM v kapalné a gelové podobě vhodné na chirurgickou a hygienickou dezinfekci 
pokožky. 
Hygienické mytí rukou: nanést na ruce 3 ml mýdla a mýt po dobu 30 sekund 
Chirurgické mytí rukou: 
nanést na ruce 2 x 5ml mýdla a mýt po dobu 2 x 1.5minuty 
Dezinfekce pacienta před operačním výkonem: 
celková koupel 
Spektrum účinku: 
baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní, MRSA - ABCV 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

10510009 Chiroderm: dezinfekční tekuté mýdlo 500ml 128,- 

10510005 Chiroderm: dezinfekční tekuté mýdlo 5 litrů 857,- 
 

Chiroderm - dezinfekce 
Kapalný dezinfekcní alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou a na dezinfekci 

pokožky před invazivními zákroky.  
Hygienická dezinfekce rukou: 
po umytí rukou se nanese na suchou pokožku a nechá se zaschnout 
Chirurgická dezinfekce rukou: 
po předešlém umytí rukou obvyklým způsobem se nanese na ruce a 
předloktí 2 x 5ml a nechá se zaschnout 
Dezinfekce kůže před invazivním zákrokem: 
nanese se potřebné množství koncentrátu a nechá se zaschnout 
Rychlá dezinfekce povrchů a předmětů: nastříkáním na plochu 
nebo na předmět a nechat zaschnout                                                                                                                                                                                                                                                                   
Spektrum účinku: baktericidní, fungicidní, virucidní, 
mykobaktericidní, sporicidní, MRSA - ABCTMV                                                                                                                  

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

10510201 Chiroderm: chirurgická dezinfekce rukou, sprey bal(2x115ml) 135,- 

10510209 Chiroderm: chirurgická dezinfekce rukou 500ml 128,- 

10510205 Chiroderm: chirurgická dezinfekce rukou 5 litrů 857,- 
   

Chiroderm gel 
Alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou v gelové formě. Nevysušuje 
pokožku, má vysokou dezinfekční účinnost a dlouho přetrvávající účinek. Po chirurgickém umytí 
rukou a následném vysušení sterilní rouškou se na suchou pokožku rukou a předloktí vtírá 2 x 
5ml gelu do zaschnutí. Při přemývání nanést 5ml gelu a nechat zaschnout. 
Spektrum účinku: 
baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, sporicidní, MRSA – ABCTMV 
 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

10510109 Chiroderm gel: chirurgická dezinfekce rukou 500ml 128,- 

10510105 Chiroderm gel: chirurgická dezinfekce rukou 5 litrů 857,- 

 
 


