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Dezinfekce nástrojů 
 

 

Chirosan 
Koncentrovaný práškový dezinfekční přípravek na bázi 
aktivního kyslíku s mycími účinky pro jednofázovou 
dezinfekci a mytí lékařských nástrojů a pomůcek. 
Práškový dezinfekční přípravek na bázi generované kyseliny 
peroxyoctové. 
Vhodný k dezinfekci a mytí nástrojů, pomůcek a vyššímu 
stupni dezinfekce. 
3 v 1 (enzymatická, mycí a dezinfekční složka). 
Výborné mycí vlastnosti, šetrný k nástrojům. 
Dezinfekce malých povrchů (povrchy přístrojů, inkubátory, 
vodoléčebné vany). 
Vhodný k dezinfekci endoskopů (testy firmy STORZ). 
Použití také v UZV čističkách. 

 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2090291 Chirosan: dezinfekce nástrojů 500g 340,- 

BOC2090292 Chirosan: dezinfekce nástrojů 2.5kg 1.166,- 

 

Chirosan Plus 
Koncentrovaný práškový dezinfekční přípravek na 
dekontaminaci nástrojů na bázi generované kyseliny 
peroxyoctové. Inovovaná receptura na základě perkarbonátu 
sodného. 
Přípravek obsahuje vyvážený komplex tří enzymů, které svým 
účinkem štěpí a rozkládají bílkoviny, tuky a cukry. · Tenzidové 
složky rozpouští a odstraňují nečistoty, a tak usnadňují čištění 
nástrojů a povrchů. · Účinné inhibitory koroze chrání nástroje 
v průběhu dezinfekce, a tak prodlužují jejich životnost. · 
Chirosan PLus se vyznačuje širokým spektrem účinnosti, 
včetně bakteriálních spor · Sporicidního účinku dosahuje již za 
15 minut · Vhodný k ručnímu čištění a dezinfekci, i pro použití 
v UZV čističkách · Vhodný rovněž k dezinfekci ploch a povrchů 
zdravotnických prostředků · Snadné dávkování pomocí lžíce/ 
kelímku. 
 
 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2092121 Chirosan Plus: dezinfekce nástrojů 6kg 2.347,- 

BOC2092164 Chirosan Plus: dezinfekce nástrojů 1.5kg 702,- 
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Chiroseptol 
Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek s mycími účinky na 
bázi aldehydů. 
Vhodný k dezinfekci a mytí nástrojů, pomůcek a k vyššímu stupni 
dezinfekce. 
Výborná materiálová snášenlivost. 
Neobsahuje formaldehyd. 
Použití i v UZV čističkách.  
 
 

Katalogové  číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2090102 Chiroseptol: dezinfekce nástrojů 1 litr 311,- 

BOC2090103 Chiroseptol: dezinfekce nástrojů 5kg 1.199,- 

 
 

Discleen Extra 
Umožňuje dezinfekci a mytí v jednom kroku, díky 
svému současnému čistícímu efektu. Rychlý a 
spolehlivý účinek, i při nízkých koncentracích 
pracovních roztoků 
Dezinfekce bez nepříjemného zápachu, nedráždí 
sliznice. Díky těmto vlastnostem lze Discleen Extra 
používat i v přítomnosti pacientů.   
Výborná materiálová snášenlivost- přípravek je 
kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je 
nerezová ocel, barevné kovy a jejich slitiny, pryž a 
plast. 
Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi 
kombinovaného účinku KAS a aminu. 
Vhodný pro jednofázovou dezinfekci a mytí nástrojů 
a povrchů zdravotnických prostředků. 
Velmi dobré čistící vlastnosti. 
Nízké koncentrace pracovních roztoků od 0.25%. 
Výborná materiálová snášenlivost. 
 
 

Katalogové  číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2091033 Discleen Extra: dezinfekce nástrojů 1 litr 282,- 

BOC2091034 Discleen Extra: dezinfekce nástrojů 5kg 1.005,- 

 


