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Dezinfekce nástrojů 
 

Gigasept AF forte 
Gigasept AF forte je tekutý bezaldehydový koncentrát určený k čištění 
rigidních i flexibilních endoskopů, anestetického příslušenství a 
chirurgických nástrojů. 
Obsah aktivních látek ve 100g koncentrátu: 
10 g Didecyldioctylammoniumchloridu, 15 g Phenoxypropanolu, 15,6 
g Alkylguanidinacetatu, 9,5 g Laurylpropylendiaminu 
Značení dle VO (EC) 648/2004: 5 – 15 % neionogenních tensidů, 
parfemace. 
Další látky: smáčedlo , pH stabilizace , inhibitor koroze 

 

Gigasept FF new 
Dezinfekce a vyšší stupeň dezinfekce flexibilních endoskopů, 
ultrazvukových sond, příslušenství pro anestézii a termicky citlivých 
nástrojů ve zdravotnictví. 
- mikrobiologická účinnost: 
baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní (HBV, HCV, HIV, polio-, 
adenovir y), sporicidní (bakt. spóry). Ověřena účinnost na Helicobacter 
pylori. 
- dlouhá doba plné mikrobiologické účinnosti - 7 dní - i se zátěží 
kontaminovaných nástrojů 
- samoregenerační schopnosti pracovního roztoku 
- vynikající materiálová kompatibilita, doporučení výrobců (např. Fujinon, 
Olympus, Hewlett Packard, Acuson, Toshiba), nízký obsah tenzidů chrání 
plasty před roztažením a měknutím, nízká vodivost, antikorozní přísady 
- vhodný pro ultrazvukovou dezinfekci 
- vhodný do polo- i plně automatických myček, které pracují s cirkulací vlažné vody 
- žádná intolerance u sliznic po opláchnutí nástrojů 
- za běžných podmínek lehce a plně biologicky odbouratelný. 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. 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH125509 Gigasept FF new: mytí a dezinfekce nástrojů 2 litry 2.049,- 

SCH125503 Gigasept FF new: mytí a dezinfekce nástrojů 5 litrů 4.586,- 

 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH125609 Gigasept AF forte: mytí a dezinfekce nástrojů 2 litry 1.090,- 

SCH125610 Gigasept AF forte: mytí a dezinfekce nástrojů 5 litrů 2.318,- 
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Gigasept Instru AF 
Dezinfekční a čistící přípravek pro chirurgické a stomatologické instrumentarium. Dobrá snášenlivost 
s materiály, příjemná svěží vůně, bez aldehydu. Zkrácená doba účinku v ultrazvuku (5min.-3%), velmi 
úsporné, doba spotřeby roztoku - do 7 dnů. Velmi dobré pro endodontické , stejně jako brusné a 
leštící nástroje. 
Vysoká a široká účinnost proti bakteriím (vč. 
mykobakterií), TBC, mirkoskopickým houbám, virům, vč. 
HBV i HIV. Kombinace dezinfekčního a čistícího účinku na 
základě inovace účinných látek (aromatické alkoholy ve 
spojení s Guanidinem). Vynikající čistící schopnost. 
Dezinfikuje a zároveň čistí ! Při dezinfekci a čištění i silně 
znečištěných nástrojů a zařízení je plně mikrobiálně 
účinný ! 
- neobsahuje aldehyd ani jeho deriváty ! 
- neobsahuje fenol ani aktivní chlor ! 
- delší doba použitelnosti roztoku (též při znečištění 
sérem) - min. 6 dní - příjemná vůně 
Velmi dobrá snášenlivost s materiály. 
- umělé hmoty, guma, kaučuk, sklo, porcelán, kovy (s 
výjimkou pozinkované či povrchově neupravené oceli) 
Schváleno a povoleno rozhodnutím hlavního hygienika ČR HEM - 381 - 6.1.2000/614 ze dne 
10.1.2000. 
 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH107425 Gigasept Instru AF: mytí a dezinfekce nástrojů 2 litry 1.004,- 

SCH107426 Gigasept Instru AF: mytí a dezinfekce nástrojů 5 litrů 2.159,- 

 
 
 
 

Gigasept PAA 
Dezinfekce manuálně nebo poloautomaticky předčištěných 
endoskopů. 
Mikrobiologická účinnost : 
Bakterie, mykobakterie, houby a plísně, bakteriální spory, viry. 
Kontaktní čas: 5 minut.  
 
 
 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH195751 Gigasept PAA: mytí a dezinfekce nástrojů 5 litrů 868,- 

 


