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Dezinfekce nástrojů 
 
 

 

Gigazyme X-tra 
Excelentní čištění a dezinfekce termostabilních i 
termosenzibilních zdravotnických prostředků a 
nástrojů – předsterilizační příprava. 
100g of gigazyme X•tra obsahuje tyto účinné látky: 
•7.7g didecyldimethylammonium chloride 
•0.4g polyhexamethylene biguanide 
•a další složky: 15-30% neionogenních tenzidů, 
enzymy, parfém 
Koncentrace a expozice : 2% 15 minut nebo 1% 30 
min. 
Účinnost: bactericidní a omezeně virucidní 
Vhodný i do ultrazvukových čističek. Použitelnost 
roztoku na dekontaminaci – 1 den 
 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH129101 Gigazyme X-tra: mytí a dezinfekce nástrojů 2 litry 850,- 

SCH129102 Gigazyme X-tra: mytí a dezinfekce nástrojů 5 litrů 1.943,- 

 
 
 

Gigazyme 
Enzymatické čištění flexibilních endoskopů a chirurgických nástrojů - BEZ dezinfekčního účinku. 
- čištění flexibilních endoskopů a chirurgických 
nástrojů 
- nepěnivý, enzymatický tekutý koncentrát 
- pH neutrální, příjemná vůně 
- výborná materiálová kompatibilita 
- čištění bez reziduí 
- vhodný pro manuální i poloautomatické čištění 
- vhodný pro ultrazvukové lázně 
- plně biologicky odbouratelný (OECD 301D) 
- prázdný obal je plně recyklovatelný 
 
 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH132105 Gigazyme: mytí a dezinfekce nástrojů 2 litry 592,- 
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Dialox HP 
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.  
 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH104142 Dialox HP: mytí a dezinfekce nástrojů 5kg 1.201,- 

 
 

 
 
 

Mucadont IS 
Virucidní dezinfekce pro nástroje i delikátní nástroje vhodná pro 
manuální reprocesing. 
 
 
 
 

 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH230022 Mucadont IS: mytí a dezinfekce nástrojů 2 litry 712,- 

 
 
 

Rotasept 
Přípravek pro dezinfekci a čištění rotačních nástrojů. Je 
účinný proti gramnegativním a grampozitivním bakteriím, 
mikroskopickým houbám a virům HBV, HCV, HIV, papova 
SC 40, poliovirům, vaccinavirům a rotavirům. Expoziční 
čas je pouze 30 sekund, pro čištění v ultrazvuku 15 minut. 
Neobsahuje aldehydy a je plně biologicky odbouratelný. 
 
 
 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH104743 Rotasept: mytí a dezinfekce nástrojů 2 litry 792,- 

 


