
Dezinfekční řád – hygienický plán 

pro DOMOVY SENIORŮ a ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE, případně Léčebny Dlouhodobě nemocných 

 

1) Na postřik a otírání pacientských stolků a jídelních stolů nabízíme: 
BACTINYL 2V1 kanystr 5L + sprej 750ML za 1.140 Kč bez DPH / 1.379 Kč 

včetně DPH (prostředek se neředí, používá se jako sprej a otře se 

papírovou utěrkou) 

 

 

 

 

 

 

 

2) Na dezinfekci VELKÝCH ploch (společné chodby, pokoje klientů) nabízíme 
na střídání tyto produkty: 
BACTERANIOS SF – 5L / ředí se na 0,25% pracovní koncentraci, takže z 5 

litrového kanystru za 1.200 bez DPH / 1.452 Kč včetně DPH  

Vyrobíte 2.000 litrů pracovního roztoku, což představuje náklady 0,60 Kč 

bez DPH / 0,75 Kč včetně DPH na 1 litr pracovního roztoku. 

V případě epidemie se koncentrace zvýší 0,5% pracovní roztok. 

 

SANICID PARFUME – 5L / ředí se na 0,5% pracovní koncentraci, takže z 5 

litrového kanystru za 1.548 bez DPH / 1.873 Kč včetně DPH  

Vyrobíte 1.000 litrů pracovního roztoku, což představuje náklady 1,55 Kč 

bez DPH / 1,90 Kč včetně DPH na 1 litr pracovního roztoku. 

V případě epidemie se koncentrace zvýší 1% pracovní roztok. 

 

 



3) Na dezinfekci ploch v ordinaci / sesterně nabízím tento produkt: 
STERIDINE MULTI SURFACE – 5L / ředí se na 0,25% pracovní koncentraci, 

takže z 5 litrového kanystru za 1.644 bez DPH / 1.989 Kč včetně DPH  

Vyrobíte 2.000 litrů pracovního roztoku, což představuje náklady 0,80 Kč 

bez DPH / 1,-- Kč včetně DPH na 1 litr pracovního roztoku. 

V případě epidemie se koncentrace zvýší 0,5% pracovní roztok. 

 

SANICID PARFUME – 5L / ředí se na 0,5% pracovní koncentraci, takže z 5 

litrového kanystru za 1.548 bez DPH / 1.873 Kč včetně DPH  

Vyrobíte 1.000 litrů pracovního roztoku, což představuje náklady 1,55 Kč 

bez DPH / 1,90 Kč včetně DPH na 1 litr pracovního roztoku. 

V případě epidemie se koncentrace zvýší 1% pracovní roztok. 

 

4) Na dezinfekci WC, odpadů a van / a VELKÝCH ploch v době mimořádně 
závažné epidemie nabízíme: 
ANIOS OXY´FLOOR – 1 KG (prášek – po rozpuštění ve vodě vzniká 

kyselina peroctová) 1.030 bez DPH / 1.246 Kč včetně DPH 

DEOCHLOR TERY – 300 tablet za 744 Kč bez DPH / 900 Kč včetně DPH  

 

5) Na rychlou dezinfekci rukou nabízíme gel s kompletním dezinfekčním 
záběrem: 
BACTIMAINGEL – 0,5L s virucidním účinkem za 310 Kč bez DPH / 375 Kč 

včetně DPH 

BACTIMAINGEL – 5L s virucidním účinkem za 1.229 Kč bez DPH / 1.488 Kč 

včetně DPH 

 

6) Na dezinfekci rukou nabízíme mýdlo s kompletním dezinfekčním 
záběrem: 
DEZINFEKČNÍ MÝDLO ASEPTIL LOTION – 1L s virucidním účinkem za 238 

Kč bez DPH / 288 Kč včetně DPH 

DEZINFEKČNÍ MÝDLO DERMAMIOS CHLORHEXIDINE – 1L s virucidním 

účinkem za 323 Kč bez DPH / 391 Kč včetně DPH 



7) Na NÁSTROJE nabízíme prostředky k kompletním dezinfekčním záběrem: 
STERIDINE ULTRA CLEAN 3 – 1L / ředí se na 0,5% pracovní koncentraci, 

takže z 1 litrového flakonu za 569 bez DPH / 689 Kč včetně DPH  
 

Vyrobíte 200 litrů pracovního roztoku, což představuje náklady 2,80 Kč 

bez DPH / 3,40 Kč včetně DPH na 1 litr pracovního roztoku. 
 

V případě epidemie se koncentrace zvýší 1% pracovní roztok. 

 

STERIDINE D2 – 1L / ředí se na 0,5% pracovní koncentraci, takže z 1 

litrového flakonu za 586 bez DPH / 709 Kč včetně DPH  

Vyrobíte 200 litrů pracovního roztoku, což představuje náklady 2,90 Kč 

bez DPH / 3,50 Kč včetně DPH na 1 litr pracovního roztoku. 

V případě epidemie se koncentrace zvýší 1% pracovní roztok. 

 

8) Na dezinfekci NÁSTROJŮ v době mimořádně závažné epidemie nabízíme: 
ANIOSEPT ACTIV – 1 KG (prášek – po rozpuštění ve vodě vzniká kyselina 

peroctová) 740 Kč bez DPH / 895 Kč včetně DPH 

 

 

KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o. 

Božkovská 38 

326 00 PLZEŇ – Slovany 

www.SZO.cz   Email: krasny@szo.cz 
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