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Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s. r. o. dováží do  České republiky 
dezinfekce řady STÉRIDINE již 20 let. Zpočátku se jednalo o čtyři prostředky, 
které díky svému modernímu složení nacházely stále větší oblibu. V  roce 
2003 došlo k  zásadnímu rozšíření sortimentu na  jedenáct výrobků, které se 
postupně staly nedílnou součástí českého trhu. 

V  současné době přicházíme na  trh s  dalšími preparáty, které představují 
nejnovější vědecké poznatky a nejmodernější technologické postupy. Jedná 
se o výrobky, které inaktivují stále širší řadu patogenů, a přitom nepoškozují 
životní prostředí. Výrobky označené zeleným piktogramem splňují 
nejnáročnější kritéria pro pediatrii a  neonatalogii, proto je doporučujeme 
zvláště citlivým lidem, kteří trpí nejrůznějšími alergiemi a jinými reakcemi.

Řadu dezinfekčních prostředků STÉRIDINE jsme vytvořili kombinací přípravků 
několika převážně francouzských výrobců: Laboratoires ANIOS, ORAPI 
Europe, USF Health Care, Laboratoires PRODENE KLINT, SID France.

V každém druhu dezinfekcí (plošné, nástrojové, vyšší stupeň) jsou vždy čtyři 
prostředky s  rozdílným chemickým složením. Tím jsme vytvořili kompletní 
dezinfekční program – bez nutnosti využívání konkurenčních přípravků.

Všechny výrobky uvedené v  této brožuře dodáváme z  našeho centrálního 
skladu do celé České republiky formou zásilkové služby. Zásilky jsou pojištěny. 
Veškeré zboží je neustále na skladě a je expedováno každé úterý a pátek. Pokud 
k  této lhůtě připočteme dobu potřebnou na  jeho přepravu, zásilku obdržíte 
do 10 dnů až do domu. Jedná se o rychlý a pohodlný způsob, kdy pro objednání 
využíváte e-shop nebo telefonní linky našeho centrálního dispečinku:

+420 377 424 999
www.szo.cz

Zdravotnickým zařízením dodáváme zboží na fakturu a vy platíte bankovním 
převodem. Splatnost faktury je 14 dní, pokud není předem dohodnuto 
jinak. Při nedodržení splatnosti, pokud prodlení přesáhne více než 60 dnů, 
si vyhrazujeme právo vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve  výši 0,5  % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

Všechny prostředky jsou držiteli evropského certifikátu CE 0459 nebo 
CE  0398 a  jsou registrovány Ministerstvem zdravotnictví ČR jako biocid 
nebo zdravotnický prostředek. Výrobky jsou opatřeny českou etiketou, jejíž 
součástí je návod k  použití, a  jsou vybaveny českým bezpečnostním listem. 
Splňují všechny zákonné normy pro prodej a používání v EU.

Před äplikací je nutné vždy přečíst český návod k  použití a  informace 
o přípravku. Biocidní přípravky používejte bezpečně! Bezpečnostní listy najdete 
na této www stránce: https://www.szo.cz/cs/bezpecnostni-listy-steridine/

Historie výrobků STÉRIDINE sahá až do  r. 1898, kdy pan Fernand 
COLLET DELVAL založil v  městečku Lille ve  Francii společnost ANIOS. 
Ta se specializovala na  výrobu dezinfekčních prostředků určených pro 
pivovary. Dnes se firma zabývá výrobou dezinfekce pro zdravotnícká 
zařízení, potravinářský průmysl, profesionální použití.
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Speciální sterilní chirurgické rukavice HUTCHINSON SANTÉ vyrobené ze 
syntetického elastomeru S  AKTIVNÍ DEZINFEKČNÍ OCHRANOU. Technologie 
G-BACT ochrání citlivého pacienta se sníženou imunitou před mikrobakteriální 
zátěží a předejde pooperačním potížím. Rukavice G-VIR poskytnou maximální 
bezpečí v  případě nežádoucí události a  ochrání zdravotnický personál před 
krevní virovou nákazou při práci s  rizikovými skupinami pacientů. Výsledky 
jsou potvrzené vědeckými studiemi a ověřené laboratorními zkouškami, byly 
publikovány mezinárodní zdravotnickou organizací WHO. 

CHIRURGICKÉ RUKAVICE G-VIR
Sterilní rukavice G-VIR poskytují maximální 
bezpečí personálu v  případě nežádoucí příhody 
(propíchnutí nebo proříznutí rukavice) před 
virovou krevní nákazou včetně hepatitidy 
a AIDS. Jedná se o  třívrstvou rukavici, kdy střední 
vrstva je napuštěna aktivní KAS a  chlorhexidin 
diglukonátem. Jde o  naprosto unikátní výrobek 
francouzské firmy HUTCHINSON SANTÉ. Rukavice 
G-VIR doporučujeme používat chirurgům 
a  ostatním zdravotníkům, kteří  při práci 
přicházejí do kontaktu s rizikovými pacienty. 

balení: 1 pár balení: 3 páry balení: 1 box/20 párů 
cena: 400 Kč  / 484 Kč cena: 1.140 Kč / 1.379 Kč cena: 6.990 Kč  / 8.458 Kč

DEZINFEKČNÍ RUKAVICE

Sterilní rukavice G-DERM, špičkový produkt francouzské společnosti 
HUTCHINSON SANTÉ, vyrobené z  termoplastického elastomeru bez 
vulkanizačních činidel a  urychlovačů. Rukavice G-DERM zaručují nejlepší 
bariérovou neprostupnost (mikrotrhliny AQL = 0,25) s  výjímečným 
komfortem a  optimální hmatovou citlivostí, jde o  nejpružnější rukavice 
na  světovém trhu. ANTIALERGICKÉ RUKAVICE G-DERM doporučujeme 
lékařům a  zdravotním sestrám, kteří jsou zvláště citliví na  latexové rukavice, 
jež jim způsobují nepříjemné kožní reakce a záněty.

ANTIALERGICKÉ RUKAVICE G-DERM
Sterilní rukavice G-DERM s antialergickým účinkem 
bez vulkanizačních činidel a  urychlovačů vyrobené 
patentovanou technologií z  termoplastického 
elastomeru. Rukavice G-DERM zaručují maximální 
nepropustnost,  optimální hmatovou citlivost 
a výjímečný komfort (nejpružnější rukavice na světovém 
trhu!). Antialergické rukavice G-DERM doporučujeme 
zdravotnickému personálu, který je citlivý na běžné 
latexové rukavice a  trpí alergickými reakcemi.  
Jedná se o  špičkový produkt francouzského výrobce 
HUTCHINSON SANTÉ.

balení: 1 pár balení: 3 páry balení: 1 box/45 párů 
cena: 100 Kč / 121 Kč cena: 280 Kč / 339 Kč cena: 3.950 Kč  / 4.780 Kč

ANTIALERGICKÉ RUKAVICE
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SANICID 5 D.D.I.
Dezinfektant na  bázi stabilních kysličníků určený 
k   používání  v  p otravinářsk ých provozech, 
zdravotnických zařízeníchch veškerého typu včetně 
pediatrie a  kojeneckých ústavů. Používá se k  vytírání 
podlah a otírání dlaždicového obložení kuchyní a jídelen, 
mytí a otírání kuchyňských spotřebičů včetně těch, které 
přicházejí do  přímého kontaktu s  potravinami, mytí 
a otírání stolů a židlí jídelen, pacientských stolků u lůžek 
apod.  

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně listerie 
a salmonely, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, 
hepatitidy A, adenoviru, herpes viru při koncentraci 0,5 % 
a expozici 15 minut.

Obsahuje mycí složky a povrchově aktivní látky. Je bez barvy a bez zápachu, s nádechem 
po piniovém oleji.

1 litr PracRoz balení: flakon 1 litr s dávkovačem balení: kanystr 5 litrů
1,25 Kč  / 1,50 Kč cena: 310 Kč  / 375 Kč  cena: 1.248 Kč  / 1.510 Kč

SANICID 5 PARFFUMÉ
Dezinfekce na  plochy na  bázi stabilních kysličníků určená k  používání 
ve  zdravotnických zařízeníchch a  v  hotelech. Prostředek SANICID 5 PARFUME se 
používá k  vytírání podlah a  otírání dlaždicového obložení, mytí a  otírání pracovních 
ploch, otírání židlí, stolů, nábytku a klik. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně Escherichia 
coli, listerie a  salmonely, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV, 
polioviru, hepatitidy A, adenoviru, herpes viru při koncentraci 
0,5 %  a expozici 15 minut. 

Obsahuje mycí složky a povrchově aktivní látky. Je bez barvy a je 
jemně parfémovaný. 

1 litr PracRoz balení: kanystr 5 litrů
1,35 Kč  / 1,63 Kč cena: 1.348 Kč / 1.631 Kč

PLOŠNÁ DEZINFEKCE

DEZINFEKCE BACTISURF DDC
Dvoufunkční prostředek (detergent-dezinfekce) na  bázi KAS 
na  vytírání podlah a  otírání ploch včetně dlaždic a  stěn, nábytku 
a  vybavení. Prostředek BACTISURF DDC na  plochách nezanechává 
skvrny ani šmouhy, nenaleptává lino a podlaha se nelepí. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ 
a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 0,5 %  a expozici 5 minut. 
Tekutý dezinfektant bez barvy a parfemace, pH 12.50 (silná zásada). 
1 litr PracRoz balení: kanystr 5 litrů
1 Kč  / 1,20 Kč cena: 980 Kč / 1.186 Kč

STERIDINE MULTI SURFACE
Dvoufunkční prostředek  (detergent-dezinfekce) na  bázi 
aminopropylu a  KAS na  dezinfekci ploch včetně podlah, dlaždic 
a  stěn, lékařského nábytku a vybavení. Prostředek STERIDINE MULTI 
SURFACE je koncentrát, který se ředí na 0,25 %  koncentraci pracovního 
roztoku, což je ekonomicky velice úsporné. Na plochách nezanechává 
žádné skvrny ani šmouhy, nepoškozuje lino a podlaha nelepí. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ 
a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 0,25 %  a expozici 5 minut. 
Biocid pro použití ve  zdravotnických zařízeníchch. Tekutý 
dezinfektant zelené barvy s lehkou parfemací po čerstvých citronech, 
pH 8,5. 

1 litr PracRoz balení: flakon 1 litr s dávkovačem  balení: kanystr 5 litrů
0,82 Kč / 1 Kč   cena: 386 Kč  / 467 Kč     cena: 1.644 Kč  / 1.989 Kč

ANIOS OXY FLOOR
Dvoufunkční prostředek (detergent-dezinfekce) na  bázi 
kyseliny peroctové a  KAS na  čištění a  dezinfekci podlah 
a  povrchů. Prášková forma, bez zápachu. Vysoce účinný proti 
Clostridium difficile (již za 15 min). Ohnisková dezinfekce, použití 
během epidemií. Vhodná alternativa k  chlorovým přípravkům 
v době nebezpečných epidemií. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ (včetně MRSA, MDRB), 
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ (HBV, HCV, norovirus, Vaccinia virus, 
rotaviry), MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ, SPORICIDNÍ 
(včetně Bacillus subtilis, Clostridium difficile).

Balení: kbelík 1 kg    cena:  1.030 Kč  /  1.246 Kč
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BACTINYL® INSTRUMENTATION S.L.I.
Dezinfektant na  bázi stabilních kysličníků určený 
k  mytí a  dezinfekci chirurgických nástrojů, přístrojů, 
instrumentária a  pomůcek, které přicházejí do  přímého 
kontaktu s  tkání a  krví pacienta. Najde své uplatnění 
především na  operačních sálech a  ambulancích. Splňuje 
nejnáročnější kritéria, je schválený pro pediatrii 
a  neonatalogii. Prostředek lze používat opakovaně 
po dobu 24 hodin.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, 
VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, adenoviru, herpes viru 
a  hepatitidy A  a  B, MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ 
a SPORICIDNÍ při koncentraci 2 % a expozici 15 minut. 

Obsahuje inhibitor koroze a povrchově aktivní látky. 
Je bez barvy a bez zápachu, s nádechem po piniovém oleji.

1 litr PracRoz balení: flakon 1 litr s dávkovačem balení: kanystr 5 litrů
7,58 Kč  / 9,17 Kč cena: 579 Kč  / 701 Kč cena: 1.894 Kč  / 2.292 Kč 

STERIDINE D2
Dvoufunkční prostředek (detergent-dezinfekce) na  bázi KAS 
a chlorhexidinu na nakládání lékařských nástrojů a chirurgického 
instrumentária. Dezinfekční prostředek STERIDINE D2 je 
koncentrát, který se ředí na 0,5 %  koncentraci pracovního roztoku, 
je ekonomicky výhodný. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ 
a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 0,5 %  a expozici 5 minut. 

Zdravotnický prostředek třídy IIb pro profesionální použití 
ve  zdravotnických zařízeních. Tekutý dezinfektant modré barvy 
s lehkou parfemací po čerstvých citronech, pH 7,5. 

1 litr PracRoz balení: flakon 1 litr s dávkovačem balení: kanystr 5 litrů
2,78 Kč  / 3,36 Kč cena: 586 Kč  / 709 Kč cena: 2.776 Kč  / 3.359 Kč

NÁSTROJOVÁ DEZINFEKCE

STERIDINE ULTRA CLEAN
Trojfunkční enzymatický prostředek (detergent-mytí-dezinfekce) 
na  nakládání nástrojů, lékařského instrumentária a  malých 
přístrojů. Dezinfekční prostředek STERIDINE ULTRA CLEAN 
je koncentrát, který se ředí na  0,5  %  koncentraci pracovního 
roztoku, je ekonomicky výhodný. Vyznačuje se rychlým působením 
s širokým dezinfekčním záběrem, stačí pouze 1 minuta. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ 
a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 0,5  %  a  expozici 1 minuta. Tekutý 
dezinfektant modré barvy s lehkou parfemací po čerstvých citronech, pH 7,6. 

1 litr PracRoz balení: flakon 1 litr s dávkovačem balení: kanystr 5 litrů
1,83 Kč  / 2,21 Kč cena: 518 Kč / 627 Kč cena: 1.830 Kč / 2.214 Kč

STERIDINE ULTRA CLEAN 3
Trojfunkční enzymatický prostředek (detergent-mytí-dezinfekce) který 
obsahuje proteázu, lipázu a  amylázu, slouží na  nakládání chirurgického 
instrumentária, stomatologických nástrojů a  brusných kotoučků. 
Dezinfekční prostředek STERIDINE ULTRA CLEAN 3 je koncentrát, který se 
ředí na 0,5 %  koncentraci pracovního roztoku, je ekonomicky výhodný. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ 
a  TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 0,5  %  a  expozici 5 minut. Tekutý 
dezinfektant červené barvy s lehkou parfemací po čerstvých citronech, pH 7,5. 

1 litr PracRoz balení: flakon 1 litr s dávkovačem balení: kanystr 5 litrů
2,23 Kč / 2,70 Kč cena: 568 Kč  / 687 Kč cena: 2.230 Kč  / 2.698 Kč

ANIOSEPT ACTIV
dvoufunkční dezinfekce (mytí-dezinfekce) na  bázi kyseliny 
peroctové na nakládání hirurgických nástrojů a  instrumentária, 
endoskopů a  termosenzitivních přístrojů. Pracovní roztok je 
stabilní 24 hodin po  rozdělání. Kontrola naředěného roztoku se 
provádí testovacími proužky. 

Dezinfekční účinnost: BAK TERICIDNÍ (včetně MDRB, 
MRSA), TUBERKULOCIDNÍ, MYKOBAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ 
( Tricophyton mentagrophytes),  VIRUCIDNÍ (poliovirus, 
adenovirus, polyoma virus, HBV, HCV, Vaccinia virus, norovirus, 
rotavirus), SPORICIDNÍ (včetně Clostridium difficile). 

Balení: kbelík 1 kg    cena:  740 Kč  /  895 Kč
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BACTINYL® 5M P.E. / 6G P.E.
Dezinfektant  na  bázi stabilních kysličníků s  totálním 
dezinfekčním efektem určený pro vyšší stupeň dezinfekce. 
Používá se na  různé sondy, operační roboty řízené počítačem, 
endoskopy,  fibriloskopy a  podobné přístroje. Splňuje 
nejnáročnější kritéria, je vhodný pro transplantační chirurgii. 
Používá se také ve  stomatologii k  proplachu a  dezinfekci 
savky. Prostředek nemá aktivátor, je stabilní, lze ho používat 
opakovaně po dobu 7 dnů, pokud do něj vkládáme předměty 
dekontaminované a očištěné, prosté krve a bílkovin.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ, 
MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ při koncentraci 100 % a expozici 
15 minut.

Nemá předepsán žádný výstražný symbol. Obsahuje inhibitor koroze. Je bez barvy 
a bez zápachu a není parfémován.

1 litr PracRoz    balení: kanystr 5 litrů
135 Kč  / 164 Kč    cena: 676 Kč / 818 Kč

STERIDINE OPA
Dezinfekce na  bázi ortho-ftalaldehydu s  totálním Dezinfekčním 
efektem určená pro vyšší stupeň Dezinfekce na  endoskopická 
a  robotická operační zařízení citlivá na  teplo. Dezinfekční 
prostředek STERIDINE OPA nemá aktivátor, je stabilní, lze ho 
používat opakovaně po dobu 14 dnů za předpokladu, že do něj 
vkládáme předměty dekontaminované a  očištěné, prosté krve 
a  bílkovin. Kontrolu účinnosti roztoku lze ověřit testovacími 
proužky. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, 
VIRUCIDNÍ, MYKOBAKTERICIDNÍ a  SPORICIDNÍ při koncentraci 
100  % a  expozici 5 minut. Pro dosažení inaktivace CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE je třeba 30 minut. 

Zdravotnický prostředek třídy IIb pro profesionální použití ve  zdravotnických 
zařízeníchch. Tekutý dezinfektant zelené barvy, s nádechem citrónu a anýzu, pH 7.

1 litr PracRoz    balení: kanystr 5 litrů
437 Kč  / 529 Kč    cena: 2.184 Kč / 2.643 Kč

VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE
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STERIDINE GTA
Dezinfekce na bázi glutaraldehydu s totálním Dezinfekčním 
efektem určená pro vyšší stupeň Dezinfekce na endoskopická 
a  robotická operační zařízení citlivá na  teplo. Dezinfekční 
prostředek STERIDINE GTA s  aktivátorem, je stabilní, 
po  aktivaci ho lze používat opakovaně po  dobu 14 dnů 
za  předpokladu, že do  něj vkládáme předměty očištěné 
a  dekontaminované bez krve a  bílkovin. Kontrolu účinnosti 
roztoku lze ověřit testovacími proužky. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, 
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ, MYKOBAKTERICIDNÍ a  SPORICIDNÍ 
při koncentraci 100  % a  expozici 10 minut. Pro dosažení 
inaktivace CLOSTRIDIUM DIFFICILE je třeba 30 minut. 

Zdravotnický prostředek třídy IIb pro profesionální použití ve zdravotnických 
zařízeníchch. Tekutý dezinfektant světle zelené barvy a parfemace, pH 8. 

1 litr PracRoz    balení: kanystr 5 litrů
194 Kč  / 234  Kč    cena: 968 Kč  / 1.171 Kč

STERIDINE APA s aktivátorem
Dezinfektant na bázi kyseliny peroctové a peroxidu vodíku 
s  totálním Dezinfekčním efektem určený pro vyšší stupeň 
Dezinfekce na  robotická a  endoskopická operační zařízení 
citlivá na  teplo. Dezinfekční prostředek STERIDINE APA bez 
aktivátoru je stabilní a  lze ho používat opakovaně po dobu 
14 dnů za  předpokladu, že do  něj vkládáme předměty 
očištěné a dekontaminované, prosté krve a bílkovin. Kontrolu 
účinnosti roztoku lze ověřit testovacími proužky. 

Dezinfekční účinnost:  BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, 
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ, MYKOBAKTERICIDNÍ a SPORICIDNÍ při 
koncentraci 100 % a expozici 5 minut. Pro dosažení inaktivace 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE je třeba 10 minut. 

Zdravotnický prostředek třídy IIb pro profesionální použití ve  zdravotnických 
zařízeníchch. Tekutý dezinfektant bez barvy a parfemace, pH 1,5 (silná kyselina).

1 litr PracRoz    balení: kanystr 5 litrů
317  / 384 Kč    cena: 1.587  / 1.920 Kč



BACTINYL® SPRAY INODORE
Dezinfektant na  bázi stabilních kysličníků určený 
k  dezinfekci postřikem ve  zdravotnických zařízeních 
veškerého typu včetně pediatrie a  neonatalogie.  Je vhodný 
i  pro rychlou dezinfekci dýchacích masek, nebulizátorů 
a zvlhčovačů. Obsahuje méně než 5 %  alkoholu.
Dezinfekční účinnost:  BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, 
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru, hepatitidy A, 
adenoviru, herpes viru, rotaviru a  viru H1N1 při koncentraci 
100 % a expozici 15 minut. 
Nemá předepsán žádný výstražný symbol a neovlivňuje ovzduší. 
Je bez barvy a bez zápachu, není parfémován.
1 litr PracRoz balení: dóza 750  ml s rozprašovačem   balení: kanystr 5 litrů
179 Kč  / 217 Kč cena: 245 Kč / 296 Kč  cena: 897 Kč  / 1.085 Kč

STERIDINE SPRAY PLUS
Rychlá dezinfekce postřikem na  bázi alkoholu s  malým obsahem KAS. 
Kombinace těchto látek zabraňuje mutaci a  resistenci patogenů. STERIDINE 
SPRAY PLUS najde uplatnění ve  zdravotnických zařízeních, kde se vystřídá 
velké množství pacientů a  je třeba rychle dezinfikovat nástroje a  předměty 
mezi jednotlivými pacienty. Dezinfekce působí velice rychle a nekompromisně, 
dobře zasychá, neoplachuje se a neotírá se, nezanechává šmouhy. 
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ a  VIRUCIDNÍ včetně 
HIV, PRV-Aujezskyho nemoci, hepatitidy B a  C, MYKOBAKTERICIDNÍ 
a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 100 % a expozici 30 sekud.
1 litr PracRoz  balení: dóza 1 l s rozprašovačem   
476 Kč  / 576 Kč  cena: 476 Kč / 576 Kč  

STERIDINE SPRAY FOAM
Postřiková dezinfekce ve formě řídké pěny na bázi KAS bez obsahu alkoholu. 
Dvoufunkční prostředek slouží k mytí (obsahuje detergent) a rychlé dezinfekci 
drobných lékařských přístrojů a  ploch, které přicházejí do  styku s  kůží 
pacienta (stetoskopy, manžety tonometrů, EKG a  EEG elektrody, sondy 
a  elektrody rehabilitačních přístrojů, antidekubitní matrace apod.) Působí 
rychle a  efektivně, předmět se lehce postříká a  nechá působit, poté je třeba 
otřít jednorázovou utěrkou. 
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV, 
rotaviru a  noroviru, hepatitidy B, MYKOBAKTERICIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ při 
koncentraci 100 % a expozici 1 minuta. 
1 litr PracRoz balení: dóza 1 l s rozprašovačem   
698 Kč  / 845 Kč cena: 698 Kč / 845 Kč 

RYCHLÁ DEZINFEKCE POSTŘIKEM
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BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCE VODY

Přicházíme na  trh s  revoluční novinkou v  oblasti dezinfekce vody! Účinný 
a bezpečný systém TwinOxide je 2,6krát silnější dezinfekční činidlo než chlór. 
Dezinfekce TwinOxide odstraňuje mangan a  železo, eliminuje nepříjemný 
zápach vody a  také účinně likviduje sinice. Používá se v  lázních, balneo 
provozech, whirpoolech a  rehabilitacích. Lze ji využít také jako cestovní 
dezinfekci vody, kdy je spolehlivým pomocníkem při cestách do  exotických 
krajin. Účinným způsobem narušuje biofilm a  je dobře použitelná 
v  potravinářském průmyslu (například: sanitace a  čištění pivního potrubí 
nebo při výrobě jogurtů). Nenarušuje biologické čističky odpadních vod. 

TWINOXIDE NA CESTY A DOVOLENOU
TWINOXIDE je moderní dezinfekční prostředek vody na  bázi 
kysličníku chloričitého pro bezchlorovou dezinfekci, který účinně 
a spolehlivě ničí až 99,9  % běžně se ve vodách vyskytujících bakterií, řas, sinicí, prvoků, 
plísní a virů (včetně legionelly, pseudomonady). Praktické cestovní balení 200 gramů 
TWINOXIDE (100 gramů červená dózička + 100 gramů modrá dózička) ocení lidé, 
kteří se chystají na dovolenou do některé exotické země mimo Evropu. Z 200 gramů 
TWINOXIDE vyrobíte 294 m3 pitné vody.
1 litr PracRoz  balení: dózička modrá 100 g +  dózička červená 100 g
0,002 Kč / 0,003 Kč  cena: 580 Kč / 702 Kč

TWINOXIDE PRO POTRAVINÁŘSTVÍ
TWINOXIDE najde uplatnění rovněž v  potravinářském průmyslu 
a  pivovarnictví, neboť velice účinně čistí a  odstraňuje biofilm 
a zároveň spolehlivě dezinfikuje prostředí (např. k čištění, proplachu 
a dezinfekci trubek piva nebo při výrobě mléka, jogurtů apod.).
Balení 2 kilogramy TWINOXIDE (1 kg červená dóza + 1 kg modrá 
dóza) je navíc vybaveno dvěma aplikátory – trychtýři – pro 
snadné používání. Z  2 kilogramů TWINOXIDE vyrobíte 50 litrů 

koncentrovaného dezinfekčního prostředku pro potravinářství.
1 litr PracRoz  balení: dóza modrá 1 kg +  dóza červená 1 kg
72 Kč / 87 Kč  cena: 3.600 Kč/ 4.356 Kč

TWINOXIDE PRO BALNEO PROVOZY
TWINOXIDE je také bezchlorová úprava vody pro lázeňské 
a  rehabilitační provozy (vířivky, whirpooly, masážní vany apod.). 
Z ekonomického balení TWINOXIDE 20 kilogramů (10 kg červený 
kbelík + 10 kg modrý kbelík) vyrobíte 12.500 m3 litrů užitkové 
vody. TWINOXIDE je stabilní v  teplé vodě do  45 °C, eliminuje 
zápach a  vodu dezinfikuje, odstraňuje mangan a  železo, udrží 
dezinfekční prostředí až po dobu nejméně 30 dnů.
1 litr PracRoz  balení: kbelík modrý 10 kg +  kbelík červený 10 kg
0.0012 Kč  / 0.00024 Kč cena: 16.140 Kč / 19.529 Kč



MICRODACYN ™ 

Superoxidovaný roztok pro ošetření akutních 
a  chronických ran. Je určený k  přímé aplikaci 
do  otevřené rány. Díky kontrolovaným 
reaktivním kyslíkovým radikálům je vysoce 
aktivní, a  tím velmi účinný. Likviduje bakterie 
včetně rezistentních kmenů MRSA a  VRE, 
kvasinky, viry včetně HIV, ale i  spory. V  ráně 
působí selektivně pouze na  patogenní 
mikroorganismy a  nepoškozuje zdravé 
tkáňové buňky. Používá se k  oplachu, ponoru, 
postřiku, výplachu a obkladům. Výrazně snižuje mikrobiální zátěž, efektivně potlačuje 
krvácení, pomáhá vytvořit vlhké prostředí, a  tím umožňuje rozvinout vlastní proces 
hojení. Použití je snadné a bezpečné. Dermacyn lze použít v pediatrii i u těhotných žen. 
Nemá předepsán žádný výstražný symbol. Je bez barvy a bez zápachu, není parfémován. 

MICRODACYN™ je využitelný v mnoha oborech medicíny: 

Chirurgie: vyčištění a  dezinfekce akutní rány, 
chronické rány v  jakémkoliv stádiu, secernující 
a  sekundární hojící se rány, odřeniny, opařeniny 
a popáleniny, potlačuje krvácení.

S t o m a t o l o g i e :  p r o p l a c h  k o ř e n o v ý c h 
kanálků, vyčištění otevřené rány po  extrakci 
zubu, fungicidní infekce koutků, eliminace 
bakteriálního plaku a  zubního kamene, 
gingivitida, záněty a krvácení dásní, afty.

Gynekologie: záněty, výtoky, mykózy, pooperační výplachy.

Domácí ošetřovatelská péče: vředy, dekubity, diabetická 
noha, eliminace zápachu z ran, problémy 
“atletických nohou“.

balení: 120  ml s aplikátorem
cena: 250 Kč / 288  Kč

balení: 250  ml s rozprašovačem
cena: 192 Kč / 221  Kč

balení: 500  ml s tryskou
cena: 288 Kč / 331  Kč

DEZINFEKCE DO OTEVŘENÝCH RAN
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DEOCHLOR tablety
Šumivé tablety na  bázi aktivního chlóru určené k  dezinfekci 
všech odpadů a  sanitárního zařízení ve  zdravotnictví 
a  potravinářství.  Používá se také k  dezinfekci plivátka 
ve  stomatologii. Ve  vodném roztoku má kompletní dezinfekční 
účinek včetně sporicidního. 

Pevné a  nedrolící  se tablety umožňují snadné použití a  přesné 
dávkování. Dezinfekci provádíme každý den po  ukončení 
pracovní směny tak, že tabletu lehce přelijeme vodou a necháme 
působit po dobu 30 minut, pak spláchneme.

Dezinfekční  účinnost:  BAK TERICIDNÍ  včetně MRSA, 
FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně HIV a hepatitidy A a B, viru H1N1, 
MYKOBAKTERICIDNÍ, TUBERKULOCIDNÍ a SPORICIDNÍ při expozici 
30 minut.

  balení: dóza 60 tablet  balení: dóza 300 tablet
  cena: 240 Kč / 290 Kč  cena: 744 Kč  / 900 Kč

DEZINFEKCE ODPADU
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REVAMIL 18 gramů 

Určený pro ošetřování infikovaných a  chronických, špatně se hojících ran. 
Rychlé zhojení rány je dosaženo kombinací vlhkého prostředí rány, antibakteriálních 
vlastností a  protizánětlivých účinků. REVAMIL průběžně vytváří nepatrné množství 
H2O2 (0,003 %), které je postačující k  likvidaci patogenních bakterií. REVAMIL má 
ENZYMOVOU AKTIVITU 50 hodin, což z  něj činí zcela unikátní přípravek. Má silné 
protizánětlivé účinky, odstraňuje volné kyslíkové radikály, čímž se rána velmi rychle 
zklidňuje, a díky produkci CYTOKINU aktivuje mikrofágy, které vedou chronickou ránu 
z nehybné fáze opět do aktivního procesu hojení. 

balení: tuba 18 gramů  
cena: 305 Kč / 369 Kč



HAND MEDIC KONDICIONÉR
Regenerační kondicionér na  ruce bez silikonu a  parfému. Používá se po  práci 
s  dezinfekčními prostředky na  podrážděné, vysušené a  unavené ruce. HAND 
MEDIC se vetře do již umytých a osušených rukou, po aplikaci se ruce již neotírají! 
Prostředek HAND MEDIC je hypoalergenní, vhodný pro citlivé typy pokožky. 
Obsahuje hydratační a  zvláčňující inhibitory, ruce udržuje přirozeně vlhké. 
Kosmetický prostředek pro profesionální použití ve  zdravotnických zařízeních. 
Tekutý, zahuštěný krém bez barvy a bez aroma, pH neutrální. 

balení: tuba 148 gramů  cena: 155 Kč / 188 Kč

ASEPTIL UBROUSKY
Nízkoalkoholové ubrousky s  malým obsahem KAS určené 
k  rychlé dezinfekci rukou tam, kde není k dispozici voda, nebo 
kde by časté mytí poškozovalo pokožku. Výrobek ocení především 
rychlé záchranné služby a  domácí ošetřovatelské služby. Velké 
balení – kbelík – najde své uplatnění ve zdravotnických zařízeních 
s  vysokým počtem pacientů, jako jsou např. stomatologické 
nebo  gynekologické ordinace, různé vyšetřovny a  ambulance. 
Použití je rychlé, snadné a  hygienické. Jedná se o  ubrousky 
z buničiny, které se netrhají a neuvolňují papírová vlákna. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně  HIV,  herpes 
viru, hepatitidy B a C, viru H1N1 a H5N1, paramyxoviru a TUBERKULOCIDNÍ. 

balení: dóza 100  ks balení: kbelík 450  ks 
cena: 157 Kč  / 190 Kč cena: 574 Kč / 695 Kč

STERIDINE HAND RUB
Dezinfekce na  ruce ve  formě aqua liquidum na  bázi alkoholu pro chirurgickou 
dezinfekci rukou. Používá se na  umyté a  osušené ruce. Působí velice rychle 
a  efektivně, po  aplikaci se ruce již neotírají! Prostředek STERIDINE HAND RUB 
je hypoalergenní, vhodný pro citlivější typy pokožky. Obsahuje zvláčňující 
a hydratační inhibitory. Vyhovuje nejnovějším normám EU. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně adenoviru, 
MYKOBAKTERICIDNÍ při koncentraci 100 % a expozici 30 sekund. 
Tekutý dezinfektant bez barvy a bez aroma, pH 5 až 5,5.    

balení: dóza 1 litr   cena: 364 Kč / 440 Kč

PÉČE O RUCE A POKOŽKU
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BACTIMAINS® GEL GHA
Dezinfekční gel na  bázi stabilních kysličníků určený 
k  doplňování stávajících dávkovačů umístěných nad 
umyvadly. Pětilitrový kanystr lze vybavit dávkovací  
pumpou a používat samostatně. Vhodný pro zdravotnická 
zařízení všech typů, ústavy sociální péče a  domovy 
důchodců, potravinářské provozy a restaurační zařízení. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA,  
FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV, hepatitidy C a viru H1N1.

balení: dóza 100 ml    balení: dóza 500 ml s dávkovačem   balení: kanystr 5 litrů 
cena: 73 Kč  / 88 Kč       cena: 210 Kč  / 254 Kč cena: 992 Kč / 1.200 Kč

STERIDINE HAND GEL 
Dezinfekční gel na  ruce na  bázi alkoholu pro hygienickou i  chirurgickou 
dezinfekci rukou. Používá se bez vody na již umyté a osušené ruce. Působí rychle 
a  efektivně, po  aplikaci se ruce již neutírají! Prostředek STERIDINE HAND GEL je 
hypoalergenní, vhodný pro citlivé typy pokožky. Obsahuje hydratační a zvláčňující 
inhibitory. Vyhovuje nejnovějším normám EU. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně adenoviru, 
MYKOBAKTERICIDNÍ při koncentraci 100 % a expozici 30 sekund. 

Tekutý, zahuštěný dezinfektant bez barvy a bez aroma, pH 5 až 5,5. 
balení: dóza 1 l cena: 374 Kč / 453 Kč
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AUTOMATICKÝ BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ
Automatický dávkovač mýdla, dezinfekce nebo gelu na  ruce určený pro 
bezdotykové dávkování. Stačí přiložit ruce, aniž byste se čehokoliv dotkli, 
fotobuňka dávkovač spustí a  vydá dávku 3 ml naplněné tekutiny. 
Bezdotykový elektrický dávkovač umožňuje pohodlný a hygienický provoz, 
přesné dávkování a šetří náplň. Personál zařízení jednoduše doplní vlastním 
prostředkem. Vyhovuje podmínkám EU pro používání v  hromadných 
zařízeních jako jsou hotely, restaurace, veřejné WC apod. Dávkovač o objemu 
0,5 litru má rozměr 20 × 13 × 15 cm / hmotnost bez náplně 450 gramů. 

balení: 1 ks včetně hmoždinek
cena: 1.650 Kč / 1.996 Kč

DÁVKOVAČE GELU A MÝDLA



ANIOSAFE MANUCLEAR
Antiseptické mýdlo na  bázi kokamidů s  malým obsahem 
glycerinu, určené pro časté mytí rukou, a to i velice jemné a citlivé 
pokožky. Mýdlo je neutrální a  nevysušuje kůži, působí velmi 
příjemně. Litrový flakon s  dávkovačem se postaví na  umyvadlo, 
5litrový kanystr slouží k  dolévání. Antiseptické mýdlo slouží 
k dosažení hygienické čistoty rukou.  

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ a FUNGICIDNÍ při expozici 
1 minuta. 

balení: dóza 1 litr   balení: kanystr 5 litrů
cena: 210  / 254 Kč  cena: 678  / 820 Kč

ASEPTIL LOTION
Dezinfekční mýdlo na  bázi biguanidů s  malým obsahem KAS. 
Prostředek je určený zvláště citlivým osobám, které trpí nejrůznějšími 
alergiemi a  jinými reakcemi. Neobsahuje betainy, EDTA, parfém ani 
barvivo. Je neutrální a nemá předepsán žádný výstražný symbol. 
Má širokospektrální záběr včetně virucidního. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ,  FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ 
včetně HIV, polioviru, hepatitidy A, adenoviru, rotaviru a viru H1N1 
a H5N1 při expozici 30 sekund.

balení: dóza 1 litr s pumpičkou   cena: 238 Kč  / 288 Kč 
 

STERIDINE SCRUB
Dedezinfekční mýdlo na bázi chlorhexidinu pro hygienickou dezinfekci rukou. 
Je hypoalergenní, pro citlivé typy kůže a  časté mytí rukou, které se provádí 
tekoucí vodou. Ruce je třeba namočit, nanést dezinfekční mýdlo a třít ruce o sebe 
po dobu 30 sekund, teprve poté opláchnout a osušit. Mýdlo STERIDINE SCRUB má 
širokospektrální dezinfekční záběr, včetně virucidního a mykobaktericidního. 

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ včetně adenoviru, 
MYKOBAKTERICIDNÍ při koncentraci 100 % a expozici 30 sekund. 

balení: dóza 1 litr   cena: 296 Kč / 358 Kč

ANTISEPTICKÁ A DEZINFEKČNÍ MÝDLA

DEZINFEKCE OVZDUŠÍ
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BAXIOL.SID
Dezinfektant na  bázi alkálií s  malým obsahem EDTA 
určený k  používání v  potravinářských provozech. Má 
potlačenou pěnivost, takže ho lze používat pro strojové 
mytí a  dezinfekci při teplotách až do  60 °C. Používá se 
na  nádobí: hrnce a  kastroly, talíře a  příbory, skleničky 
a hrnečky, tácy apod.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně listerie, 
salmonely a  laktobakterie, FUNGICIDNÍ a  VIRUCIDNÍ 
včetně HIV a hepatitidy B a viru H1N1 při koncentraci 1 % 
a  expozici 5 minut.  Obsahuje mycí složky a  povrchově 
aktivní látky, je velmi jemně parfémován.

1 litr PracRoz balení: flakon 1 litr s dávkovačem balení: kanystr 5 litrů
2,66 Kč  / 3,20 Kč   cena: 390 Kč / 472 Kč              cena: 1.532 Kč  / 1.854 Kč  

BACTINYL® DESILINE DC
Dezinfektant na  bázi stabilních kysličníků určený k  praní 
nemocničního prádla na odděleních veškerého typu včetně pediatrie 
a  kojeneckých ústavů. Používá se při předepírce k  dekontaminaci 
a  dezinfekci lůžkovin. Prádlo neodbarvuje a  nepoškozuje ani při 
dlouhodobém používání. Je bez barvy a  bez zápachu, s  nádechem 
po piniovém oleji. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ, 
VIRUCIDNÍ včetně HIV, polioviru,  adenoviru, herpes viru a hepatitidy A a B 
při koncentraci 1 % a expozici 5 minut. 

1 litr PracRoz balení: flakon 1 litr s dávkovačem balení: kanystr 5 litrů
3,94 Kč / 4,73 Kč cena: 580 Kč / 702 Kč  cena: 1.970 Kč  / 2.384 Kč

BACTINYL® AIR
Dezinfektant a deodorant na bázi stabilních kysličníků určený k dezinfekci 
vzduchu a  ovzduší. Je vhodný k  použití v  menších ambulancích, 
vyšetřovnách, rizikových pokojích MRSA a  WC, osvěžuje ovzduší vůní 
po citrónu.
Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, VIRUCIDNÍ 
včetně HIV, polioviru, hepatitidy A, herpes viru a viru H1N1.  
Nemá předepsán žádný výstražný symbol. 
balení: dóza 750 ml s rozprašovačem   cena: 347 Kč / 420 Kč 
 

DEKONTAMINACE A DEZINFEKCE NÁDOBÍ

DEKONTAMINACE A DEZINFEKCE PRÁDLA
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BACTINYL® ASPIRATION 

Dezinfektant na  bázi stabilních kysličníků určený k  mytí 
a  dezinfekci veškerých okruhů, ať již chirurgických, 
hemodialyzačních, sacích nebo dýchacích. Má vynikající mycí 
schopnosti a  díky speciální formuli rozpouští vápencové 
usazeniny. 

Dezinfekční účinnost:  BAK TERICIDNÍ,  FUNGICIDNÍ 
a VIRUCIDNÍ včetně polioviru, hepatitidy A, herpes viru při 
koncentraci 2 % a expozici 15 minut. 

Obsahuje antipěnivé mycí složky a povrchově aktivní látky. Je bez barvy a bez zápachu, 
s nádechem po piniovém oleji. 

balení: flakon 1 litr s dávkovačem  balení: kanystr 5 l
cena: 540 Kč / 653 Kč   cena: 2.140 / 2.589 Kč

BACTINYL® FRAISES

Dezinfektant na  bázi stabilních kysličníků 
určený k  mytí a  dezinfekci nástrojů a  pomůcek, 
které nemají hladký povrch a  jsou porézní, ať 
již z  oceli, keramiky nebo diamantu. Je určený 
na   brusné kotoučky a   frézy používané 
v  chirurgii a  veškeré stomatologické rotační 
instrumentárium. Má vynikající mycí schopnosti. 

D e z i n f e k č n í  ú č i n n o s t :  B A K T E R I C I D N Í , 
FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV a  rotaviru při koncentraci 100  % a  expozici 15 
minut. 

Nemá předepsán žádný výstražný symbol.  Obsahuje inhibitor koroze, mycí složky 
a povrchově aktivní látky. Je bez barvy a bez zápachu, s nádechem po zeleném citrónu.

balení: kanystr 5 l
cena: 2.440 Kč / 2.952 Kč

DEZINFEKCE CIRKULAČNÍCH OKRUHŮ

DEZINFEKCE FRÉZ A BRUSNÝCH KOTOUČŮ
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DEZINFEKČNÍ VANY STÉRIDINE

Nádoba na  čištění a  dezinfekci nástrojů, přístrojů a  pomůcek. 
Třídílná vana s  víkem a  vyjímatelným roštem nebo košíkem. 
Vše je vyrobeno ze speciálního odolného materiálu, který 
nevytváří žádnou reakci ani při dlouhodobém působení 
chemikálií.

VANA 1,5 litru  (285 × 150 × 65 mm)  cena: 1.375 Kč  / 1.664 Kč
VANA 2 litry   (300 × 150 × 100 mm)  cena: 2.462 Kč / 2.979 Kč
VANA 3 litry     (300 × 155 × 100 mm)  cena: 1.575 Kč / 1.906 Kč
VANA 5 litrů     (475 × 278 × 90 mm)   cena: 1.975 Kč / 2.390 Kč
VANA 8 litrů   (290 × 300 × 200 mm)  cena: 4.948 Kč / 5.987 Kč
VANA 10 litrů   (520 × 330 × 190 mm)  cena: 3.424 Kč / 4.143 Kč
VANA 30 litrů   (520 × 310 × 210 mm)  cena: 6.188 Kč / 7.488 Kč

STERIBOX A STERIBOX INOX

Nádoba na  čištění a  dezinfekci drobného rotačního instrumentária. 
Třídílná vana o  průměru 85 mm a  výšky 70 mm s  víkem a  vyjímatelným 
roštem zaručuje pohodlnou práci a šetří dezinfekční prostředek.

               provedení: plast  provedení: INOX
 cena: 370 Kč / 448 Kč cena: 824 Kč / 997 Kč  
       

Spolehlivé výrobky určené pro dlouhodobé používání  nezapřou špičkovou 
francouzskou kvalitu,  fungují na první zmáčknutí. Litrové flakony mají zabudovaný 
dávkovač, k pětilitrovému kanystru je možno dokoupit speciální dávkovač. 

DÁVKOVAČ zelený - 20 ml / na 5litrový kanystr  cena: 80 Kč / 97 Kč
DÁVKOVAČ červený - 25 ml / na 5litrový kanystr  cena: 80 Kč / 97 Kč
DÁVKOVAČ bílý - 30 ml / na 5litrový kanystr  cena: 120 Kč / 145 Kč
DÁVKOVAČ bílý - 3 ml / na 5litrový kanystr  cena: 120 Kč / 145 Kč

DEZINFEKČNÍ VANY

DÁVKOVAČE A ROZPRAŠOVAČE
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P o m o c í  s p e c i á l n í h o  z a ř í z e n í 
vydezinfikujeme riziková pracoviště, 
kde jsou kladeny zvýšené požadavky 
na  hygienu a  dezinfekci: operační sály, 
JIP a  pooperační pokoje, pracoviště 
TRN, infekční oddělení apod. Toto 
zař ízení  v ytváří  velmi jemnou 
dezinfekční mlhovinu, kterou pod 
vysokým tlakem doslova nahrne 
do všech nepřístupných míst, 
jako je např. klimatizace, prostor 
mezi topením a  za  nábytkem, skříňky 
a  zásuvky včetně jejich obsahu, 
vodovodní baterie a  odpady, spáry 
mezi dlaždicemi, pórovitá omítka 
stropů,  velké lék ařské př ístroje 
a  lampy, které nelze jiným způsobem 
dezinfikovat apod.  Technologie 
p r o k a z a t e l n ě  s n i ž u j e  r i z i k o 
nozokominální  infekce,  MRSA 
a křížové kontaminace. Výhodou této 

technologie je,  že není zapotřebí nic stěhovat ani zakrývat. Úkon je rychlý a  účinný. 
Doporučujeme kombinovat s  ručním čištěním, které odstraňuje špínu a  mechanické 
nečistoty.  Celý systém je homologován a výsledky jsou ověřeny laboratorními testy.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ včetně MRSA, FUNGICIDNÍ, široké spektrum 
VIRUCIDNÍ, MYKOBAKTERICIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ.

DEZINFEKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ

JIP a pooperační pokoje           klimatizace             vodovodní baterie a odpady

      skříňky a zásuvky           topení                           botníky a obuv
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Naše společnost Vám nabízí dodávku různých druhů a velikostí kartáčků používaných 
při mytí, čištění a dezinfekci nástrojů, zkumavek, láhví a rukou. Chceme, aby naše 
služby v této oblasti byly kompletní.

1) Kartáč ZKUMAVKOVÝ  24 Kč   / 29 Kč

– vějířek   8 mm

– vějířek 10 mm

– vějířek 12 mm

 

– vějířek 14 mm  28 Kč  / 34 Kč  

– vějířek 16 mm 

– vějířek 20 mm

– vějířek 30 mm

2) Kartáč LÁHVOVÝ  38 Kč  / 46 Kč

– vějíř 40 mm 

– vějíř 50 mm 

– vějíř 60 mm 

3) Kartáč DĚTSKÉ LÁHVE  41 Kč  / 49 Kč

– vějíř 50 × 70 mm

4) Kartáč SKLENICOVÝ          54 Kč  / 65 Kč

– vějíř 80 mm

5) Kartáč NÁSTROJOVÝ  31 Kč  / 38 Kč

– s pevnou rukojetí

6) Kartáč na RUCE  

– jednostranný   24 Kč  / 29 Kč

– dvoustranný   32 Kč  / 39 Kč

7) Kartáč MOČOVÉ LÁHVE  99 Kč  / 120 Kč

– vějíř 80 × 180 mm

8) Kartáč na LOŽNÍ MÍSY 153 Kč / 185 Kč

– vějíř 60 × 150 mm

KARTÁČKY
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Profesionální úklidová technika, která vám pomůže s  úklidem 
zdravotnického či nemocničního zařízení! V  naší nabídce 
úklidové techniky naleznete úklidové vozíky, dezinfekční boxy, 
mopy z  mikrovlákna, rukavice z  mikrovlákna, úklidové tyče 
s  nádržkou, utěrky z  mikrovlákna a  další užitečné pomůcky 
včetně biocidního neutralizátoru zápachu pro efektivní úklid.

VELKOKAPACITNÍ ÚKLIDOVÝ VOZÍK 
Exkluzivní velkokapacitní úklidový vozík, robustní a  přitom lehké 
konstrukce, vyrobený z  polypropylénu a  hliníku, stabilní a  dobře 
ovladatelný. 

model a) 2 žluté kbelíky + 1 žlutý vinylový vak 130 litrů.   cena: 12.094 Kč / 14.634 Kč
model b) 4 kbelíky + 2 boxy + 1 vinylový vak  130 litrů.      cena: 14.399 Kč / 17.423 Kč

VOZÍK NA INFEKČNÍ ODPAD
S nášlapným systémem pro sběr infekčního a  jiného nebezpečného 
nemocničního odpadu. Vozík RUBBERMAID má elipsovitý tvar 
je dimenzován na 120litrové pytle. Pojízdný vozík pevné konstrukce 
na kolečkách. Rozměry vozíku: 57 × 52 × 96 cm 
model a) s jedním košem cena:  6.776 Kč / 8.199 Kč
model b) s dvěma koši cena: 7.562 Kč / 9.151 Kč

ÚKLIDOVÝ VOZÍK 
S TLAKOVÝM ŽDÍMANÍM
Úklidový vozík s  tlakovým ždímáním vhodný pro vytírání 
velkých nebo silně zmáčených ploch. Ždímací prkno s unikátním 
povrchem pomáhá odstranit špínu a  nečistoty z  mopu ještě 
před samotným ždímáním. Tlakové síto umožňuje rychlé 
a  bezdotykové vyždímání mopu. Jedná se o  moderní systém 
pro pohodlný a rychlý úklid.  
cena:  3.328 Kč / 4.027 Kč

UTĚRKY Z MIKROVLÁKNA
Utěrky z  mikrovlákna, sada 3 úklidových utěrek 
s patentovaným CIK-CAK vzorem ze 100 % mikrovlákna: 
žlutá, červená, zelená a  modrá pro běžný úklid, šedá pro 
čištění skla, chromu a zrcadel. Jedná se kvalitní výrobky, které 
nezanechávají žádná vlákna ani prachové zbytky. 
 cena:  660 Kč / 799 Kč

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA
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DEZINFEKČNÍ BOX NA MOPY
Dezinfekční box na  mopy s  uzavíratelným a  dobře 
těsnícím víkem určený pro nakládání 10 - 15 - 20 mopů 
do  dezinfekčního roztoku 1,9 - 2,8 - 3,8 litru. Systém byl 
speciálně vyvinutý pro zdravotnictví za účelem maximálně 
snížit riziko přenosu infekce.  Plně naloženým boxem 
vyčistíte až 500 m2.  

cena:  2.662 Kč / 3.221 Kč 
 
ÚKLIDOVÁ TYČ S NÁDRŽKOU
Úklidová tyč se zabubovanou nádržkou na  0,6 litru roztoku vyčistí až 80 
m2 podlahové plochy, přitom celý systém s  plnou nádržkou neváží více 
než 1,7 kg. Tekutinu uvolňujete a  dávkujete sami dle potřeby stisknutím 
červeného tlačítka. Úklidová tyč je ukončena protiskluzovým hrotem 
zabraňujícím sklouznutí a  pádu násady. Systém umožňuje díky suchému 
zipu rychlou výměnu mopů a  významným způsobem usnadňuje úklid 
dlouhých schodišť.  

cena:  3.140 Kč / 3.799 Kč

MOPY Z MIKROVLÁKNA
Mopy z mikrovlákna, sada 3 mikrovláknových mopů ze 100 % 
mikrovlákna: tmavě modrý pro běžný úklid, žluto-černý pro 
drhnutí keramické dlažby, šedo-modrý pro vysušení promáčených 
ploch - pojme až 0,7 litru vody. Rychlé uchycení mopu 
na úklidovou tyč díky suchému zipu. S těmito pomocníky se Vám 
úklid stane zábavou.  

cena: 1.440 Kč / 1.742 Kč

RUKAVICE Z MIKROVLÁKNA
Mikrovláknové rukavice, sada 3 oboustranných 
rukavic ze 100  % mikrovlákna pro usnadnění úklidu 
členitého a  špatně dostupného povrchu ploch. Tmavě 
zelená pro suché otírání prachu, světle zelená pro mokré 
čištění a  šedá pro čištění skla, chromu a  zrcadel. Jedná 
se o  kvalitní výrobky, které nezanechávají žádné 
prachové zbytky.   

cena:  879 Kč / 1.064 Kč
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ÚKLIDOVÝ VOZÍK JEDNOKBELÍKOVÝ
Úklidový vozík jednokbelíkový z  polypropylénu žluté barvy, pojízdný 
na čtyřech kolečkách, které zaručují snadnou manipulaci vozíku. Úklidový 
vozík s  jedním kbelíkem o  objemu 25 litrů vody, vybavený pákovým 
ždímačem mopů. 

  cena:  2.900 Kč / 3.509 Kč

ÚKLIDOVÝ VOZÍK DVOUKBELÍKOVÝ
Pojízdný úklidový vozík dvoukbelíkový z polypropylénu modré 
a červené barvy. Vozík je vybavený ždímačem mopů s kbelíky o objemu 2×18 
litrů vody. Součástí dodávky je třídílná skládací násada a multifunkční držák mopů. 
Jako bonus ZDARMA obdržíte kapsový mikrovláknový mop flipper o  rozměru 
40 × 10 cm, který odstraňuje až 97 % bakterií bez použití dezinfekce (mop vydrží 
500 pracích cyklů při teplotě 90 °C). 

  cena:  6.044 Kč / 7.313 Kč

ÚKLIDOVÝ SET RUBBERMAID
Profesionální úklidový systém s  filtrací vody pro snadný úklid 
obsahuje: úklidový vozík s  filtrem vody, teleskopickou násadu 
a oboustranný držák mopu, 2 oboustranné mopy (základní mop pro 
běžný úklid a  hrubý na  drhnutí podlahy a  dlaždic). Úklidový vozík 
se skládá z  2komorového kbelíku, vodního filtru a  4polohového 
ždímače. Systém má podlahovou výpusť pro snadné a  rychlé 
vypouštění, čištění a údržbu úklidového vozíku. 

   cena:  10.554 Kč / 12.770 Kč

BEZPEČNOSTNÍ ÚKLIDOVÝ VOZÍK
Bezpečnostní úklidový vozík HIGHT SECURITY pro zdravotnictví byl 
vyroben speciálně pro nemocnice a  další zdravotnická zařízení se 
zvýšeným hygienickým a  bezpečnostním režimem. Bezpečnostní 
úklidový vozík obsahuje zamykací dvířka, zajišťovací bezpečnostní poklop, 
kryt na odpadky, vpředu i vzadu má gumové úchyty na násady a pomůcky. 
Konstrukce vozíku je vysoce stabilní, vyrobená z  nerezu, hliníku 
a  pevného plastu, dobře se udržuje. Úklidový vozí má dvě odnímatelné 
9litrové nádoby a čtyři držáky na bezpečnostní zábrany. Komfortní rukojeť 
poskytuje snadné a pohodlné ovládání. Jedná se o bezkonkurenční špičku 
mezi úklidovými vozíky.  

   cena:  21.720 Kč / 26.281 Kč

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA
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VOZÍK NA PŘEVOZ DEZINFEKCÍ

Vozík na dezinfekce vhodný pro přesun dezinfekčních 
a čisticích prostředků v nemocnicích, případně jiných 
zařízeních (v domovech důchodců, sociálních ústavech, 
lázeňských provozech apod). Praktický vozík umožňuje 
převážet větší množství kartonů nebo kanystrů 
najednou, což ocení především oddělení nákupu 
a centrální sklady MTZ. 

 cena: 2.930 Kč / 3.545 Kč 
 

VOZÍK NA PŘEVOZ LŮŽKOVIN

Vozík na  prádlo pro převoz prádla a  lůžkovin ve  zdravotnických 
zařízeních (nemocnice, domovy důchodců a sociální ústavy). Vozík je 
určený pro přesun prádla, ať rozvoz čistých, nebo sběr již špinavých 
lůžkovin. Uplatnění rovněž najde v hotelech či lázeňských provozech. 
Součástí dodávky jsou dva gumové kurty zakončené háčkem, které 
slouží k zajištění prádla. 

 cena: 4.083 Kč / 4.940 Kč

PARNÍ MOP STEAM MASTER 5v1

MPARNÍ MOP STEAM MASTER 5v1 je ideální pro čištění podlah, 
panelů, parket, dřeva, koberců, mramoru, obkladů a lina. Horká 
pára odstraní špínu a zabije bakterie a plísně. Účinnost čištění 
je vysoká i bez použití chemikálií. Díky trojúhelníkové 
hlavě se PARNÍ MOP STEAM MASTER dostanete i do těžko 
přístupných míst.

 cena: 1.499 Kč / 1.814 Kč

VOZÍK NA DEZINFEKCE

VOZÍK NA PRÁDLO

PARNÍ MOP
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