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Dezinfekce  
Mikrozid AF Liquid – dezinfekce malých ploch 
Rychlá dezinfekce povrchu - expozice 1 min. Dezinfekce inventáře a malých ploch, vyšetřovacích 
lehátek, vozíků, obuvi a jiných ploch, kde lze očekávat zvýšené riziko přenosu infekce. 
Mikrobiologická účinnost: bakterie, vč. TBC a MRSA, mikroskopickým, kvasinkovým i vláknitým 
houbám, virům HBV, HCV, HIV, polio-, rota,- adeno-, Papova SV 40 virům 
 

  

Katalog. číslo Popis produktu 
Cena bez 

DPH 
SCH109160 Mikrozid AF Liquid: s rozprašovačem 250ml 210,- 

SCH109304 Mikrozid AF Liquid: 1 litr 243,- 

SCH109177 Mikrozid AF Liquid: 10 litrů 2.063,- 

 
Mikrozid AF wipes – dezinfekce malých ploch 
Dezinfekční ubrousky napuštěné alkoholickým roztokem pro rychlou dezinfekci zdravotnických 
prostředků. Velká utěrka na velké plochy 20 x 27 cm (registrace VAH/DGHM). 
 

 

Katalog. číslo Popis produktu 
Cena bez 

DPH 

SCH109157 Mikrozid AF wipes - jumbo: dóza (200ks) 481,- 

SCH109159 Mikrozid AF wipes - jumbo: náhradní balení (200ks) 426,- 

SCH109179 Mikrozid AF wipes: dóza (150ks) 426,- 

SCH109204 Mikrozid AF wipes :,náhradní balení (150ks) 305,- 

 
Desprej M – dezinfekce malých ploch a povrchů 
Alkoholový kapalný dezinfekční prostředek vhodný pro rychlou dezinfekci malých ploch a předmětů 
postřikem. Rychlá a snadná dezinfekce malých voděodolných ploch (např. stoly, stolky, vozíky, židle, 
madla, kliky, sedáky, přepravky apod.) a předmětů (hřebeny, neinvazivní pracovní pomůcky). Vhodný 
pro použití v oblastech potravinářství, v kosmetické výrobě, institucích a komunální hygieně 
(kadeřnictví, masérské salony, tetovací salony, pedikůra, fitness apod.) Velmi rychlý dezinekční efekt 
do 1 minuty. Účinný na široké spektrum mikroorganismů. Spolehlivě zlikviduje bakterie, původce 
salmonelózy, žloutenkové a chřipkové viry, kvasinky, plísně, mykobakterie TBC a další. Díky 
postřikové formě vhodný k dezinfekci obtížně dostupných míst. 
Složení: Etanol (45%), Isopropanol (30%), Kas (0,5 %) 
Spektrum účinnosti: Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní 
 

  

Katalog. číslo Popis produktu 
Cena bez 

DPH 
BOC2091493 Desprej M: dezinfekce malých ploch a povrchů; 500ml 126,- 

BOC2091663 Desprej M: dezinfekce malých ploch a povrchů; 5 litrů 714,- 
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Chiroderm – dezinfekční 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 
 

  

Katalog. 
číslo Popis produktu 

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       
                                                                                                            

  

Katalog. 
číslo Popis produktu 

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,- 

5P - tekutý čistící a dezinfekční prostředek na bázi KAS se sníženou pěnivostí určený na čištění a 

dezinfekci ploch 
Kombinovaný čistící prostředek na strojní a ruční čištění všech druhů povrchů a omyvatelných ploch s 
dezinfekčním účinkem, příjemně voní.                  

5P plus - tekutý čistící a dezinfekční prostředek na bázi KAS se sníženou pěnivostí určený na 

čištění a dezinfekci ploch 
Neobsahuje aldehydy a chlór. Dezinfekční účinnost: baktericidní, fungicidní – AV. Aplikační koncentrace: 1% s 
expozicí do zaschnutí. 
 

  Katalog. 
číslo Popis produktu 

Cena bez 
DPH 

10500601 5P: na strojní a ruční čistění povrchů a ploch; 1 litr 61,- 

10500702 5P: na strojní a ruční čistění povrchů a ploch; 5 litrů 252,- 

10500703 5P: na strojní a ruční čistění povrchů a ploch; 10 litrů 436,- 

10500710 5P plus: na čištění ploch a předmětů; 1 litr 122,- 

10500706 5P plus: na čištění ploch a předmětů; 5 litrů 444,- 

 


