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INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkohol preparat dezynfekcyjny
nie zawiera aldehydów, szerokie spektrum działania obejmuje
bakterie (włączniez TBC) grzyby i wirusy (łącznie z HBV, HCV, )
przeznaczony do dezynfekcji pow. wyposażenia

medycznego niewrażliwych na działanie

op 650 ml

alkoholi również w obszarach podwyższonego
ryzyka, szybkie wysychanie bez pozostałości

op 650 ml ze spryskiwaczem
sprawdź inne produkty firmy Ecolab

cena za op
netto
brutto
28,00 zł
30,24 zł
promocja
23,24 zł
25,10 zł

op 1 L

28,00 zł
30,24 zł
promocja
23,24 zł
25,10 zł

op 5L

167,50 zł
180,90 zł
promocja
139,03 zł
150,15 zł

INCIDIN FOAM - preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej
dezynfekcji pow krótki czas działania.
Spektrum działania:
bakteriobójcze, drożdżobójcze i wirusobójcze (Rota,

cena za op 750 ml spr
netto
brutto
41,00 zł
44,28 zł

Adeno, Papova, Simian SV40, Noro, HIV, HBV, HCV,
cena za op 5 L
netto
brutto
236,00 zł
254,88 zł

INCIDINES N - Praktyczne chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych pow
o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym i prątkobójczym
skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV,

cena za pojemnik 90 szt
netto
32,00 zł

brutto
34,56 zł

HCV, HIV), a także wirusów Rota, Aldeno
Papova,Simian SV40 i Noro

zestaw: puszka + 2 wkłady
promocja

cena za uzupełn 90 szt
28,40 zł
30,67 zł
cena za zestaw
88,80 zł
95,90 zł
69,00 zł
74,52 zł

Sani-Cloth Active chusteczki bezalkohol do dezynf pow wrażliwymi na

działanie alkoholi, np.głowic USG, przedmiotów z akrylu i pleksi o
działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i prątkobójczym
Skuteczne wobec wirusów (łącznie z wirusami Noro i Polio)
dostępne opakowania:
poj. 125 chust. (130 x 220 mm)
uzup. 125 chust. (130 x 220 mm)
poj. 200 chust. (200 x 220 mm)
wiaderko 225 chust.(245 x 300 mm)

INCIDIN PLUS -to nowoczesny preparat do dezynfekcji pow zawierający

opatentowaną substancję aktywną glukoprotaminę.
Łączy w sobie doskonałą tolerancję materiałową oraz silne
właściwości myjące z bezpieczeństwem w obszarach
wysokiego ryzyka
dostępne opakowania:
2 L z dozownikiem
5L

sprawdź inne produkty firmy Ecolab

INCIDIN PRO - koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich
rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Zapewnia
krótki czas działania przy niskim stężeniem użytkowym.
Doskonale dobrana formuła to nowy standard w
profesjonalnym myciu i dezynfekcji powierzchni
dostępne opakowania:
2 L z dozownikiem
5L

sprawdź inne produkty firmy Ecolab

ACTICHLOR PLUS- preparat w tabletkach, wysoce skuteczna dezynfekcja i
efektywność mycia dzięki zawartości anionowym tenzydom myjącym.
Skuteczna dezynfekcja wszystkich zmywalnych powierzchni.
Szybko i całkowicie rozpuszczalne tabletki zawierające aktywny chlor.
sprawdź inne produkty firmy Ecolab
dostępne opakowania:
puszka150 tabletek

cena za poj 125 szt
netto
brutto
44,00 zł
47,52 zł
promocja
24,84 zł
26,83 zł
cena za uzupeł 125 szt
38,33 zł
41,40 zł
promocja
21,49 zł
23,21 zł
cena za poj 200 szt
55,83 zł
60,30 zł
cena za uzupeł 125 szt
77,00 zł
83,16 zł

cena za op.2 L
netto
brutto
252,00 zł
272,16 zł
promocja
196,56 zł
212,28 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
558,00 zł
602,64 zł
promocja
435,24 zł
470,06 zł

cena za op.2 L
netto
brutto
140,00 zł
151,20 zł
promocja
109,20 zł
117,94 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
300,00 zł
324,00 zł
promocja
270,00 zł
291,60 zł

cena za op.
netto
71,67 zł

brutto
77,40 zł

MEDICARINE- to preparat zapewniający skuteczną dezynfekcję wszystkich
zmywalnych powierzchni. Właściwości dezynfekcyjne
preparatu bazują na aktywnym chlorze. Szybkie działanie
wirusobójcze i prątkobójcze również obecności wysokiego
obciążenia substancją organiczną.

cena za op.
netto
86,00 zł

brutto
92,88 zł

dostępne opakowania:
puszka300 tabletek
sprawdź inne produkty firmy Ecolab

MANISOFT -

to niewysuszający skóry, niealkaliczny środek do chirurgicznego i .

higienicznego mycia rąk Stanowi kombinację przyjaznych
dla skóry, łagodnych i aktywnie myjących substancji
syntetycznych

cena za op.500 ml
netto
brutto
13,58 zł
16,70 zł
cena za op.6 L
netto
brutto
114,00 zł
140,22 zł

sprawdź inne produkty firmy Ecolab

SKINMAN SOFT -

to gotowy do użycia roztwór do higienicznego i chirurgicznego

odkażania rąk. Jest lekiem złożonym, zawierającym
substancje czynne o udowodnionej skuteczności
bakteriobójczej,prątkobójczej, grzybobójczej i
przeciwwirusowej. Jest łagodny dla skóry rąk.

cena za op.100 ml
netto
brutto
13,00 zł
14,04 zł
cena za op.500 ml
netto
brutto
22,25 zł
24,03 zł

sprawdź inne produkty firmy Ecolab
cena za op.5 L
netto
brutto
170,00 zł
183,60 zł

SKINSAN SCRUB N -

preparat do skutecznej dekolonizacji, przy jednoczesnej

pielęgnacji skóry pacjenta i personelu. Dostępne są w
różnych opakowaniach, w tym z pompką spieniającą.
Można ich używać bez spłukiwania – co ułatwia
przestrzeganie proceduri oszczędza czas
dostępne opakowania:
skinsan foam(pianka)200 ml
500 ml
5L
sprawdź inne produkty firmy Ecolab

cena za op.200 ml
netto
brutto
22,50 zł
24,30 zł
cena za op.500 ml
netto
brutto
18,50 zł
19,98 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
188,00 zł
203,04 zł

SKINSEPT PUR -

preparat do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami,

punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Produkt
jest skuteczny przeciwko występującym na skórze
bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA),
grzybom oraz wirusom:Hepatitis B, HIV, Herpes, .
Rota, Adeno.Skinsept pur odkaża i odtłuszcza skórę.
Preparat nie wywołuje jakichkolwiek podrażnień
nieskaleczonej skóry

cena za op. 1 L
netto
brutto
29,25 zł
31,59 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
130,00 zł
140,40 zł

sprawdź inne produkty firmy Ecolab

SEKUSEPT PULVER + AKTYWATOR
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi lekarskich
szerokie spektrum dzialania obejmujące: bakerie,
drożdże, wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, Rota,
Polio Papova, a po dodaniu aktywatora również prątki
gruźlicy (Tbc) i spory bakterii, przeznaczony również do
myjek ultradźwiękowych
Sekusept Pulver zapewnia skuteczną i bezpieczną dezynfekcję
narzędzi i powierzchni. Przeznaczony do: mycia i dezynfekcji
narzędzi medycznych wykonanych z metalu, plastiku
,elastomeru, szkła itp.dezynfekcji inkubatorów, endoskopów

dostępne opakowania:
aktywator 2 L
sekusept wiaderko 2 kg, 10 kg i worek 20 kg
sprawdź inne produkty firmy Ecolab
Sekusept Pulver Nowa Formuła 2 kg + aktywator zestaw
promocja

SEKUSEPT PLUS - zawiera Glukoprotaminę silnie działającą innowacyjną

substancję aktywną. Przeznaczony do mycia i
dezynfekcji instrumentarium z metalu, tworzyw
sztucznych, szkła. Gwarantowana pewność i tolerancja
materiałowa w przypadku endoskopów giętkich i ich
osprzętu.
dostępne opakowania:
2 L z dozownikiem
5L
sprawdź inne produkty firmy Ecolab

SUKUDRILL - gotowy do użycia preparat zapewniający jednoczesne mycie

i dezynfekcję. Zawiera wysoce efektywne substancje
składowe i inhibitory korozji. Ekonomiczne rozwiązanie
do narzędzi obrotowych. Możliwość stosowania w
myjkach ultradźwiękowych
dostępne opakowania:
2 L z dozownikiem
sprawdź inne produkty firmy Ecolab

cena za op.350 ml
netto
brutto
22,33 zł
24,12 zł

cena za aktywator 2 L
netto
brutto
39,00 zł
42,12 zł
cena za sekusept 2 kg
netto
brutto
182,00 zł
196,56 zł
cena za sekusept 10 kg
netto
brutto
694,00 zł
749,52 zł
cena za sekusept 20 kg
netto
brutto
1265,00.
1366,20.
cena za zestaw 2 kg
netto
brutto
182,00 zł
196,56 zł
149,51 zł
161,47 zł
cena za op.2 L
netto
brutto
182,00 zł
196,56 zł
promocja
154,70 zł
167,08 zł
cena za op.6 L
netto
brutto
443,00 zł
478,44 zł
promocja
376,55 zł
406,67 zł
cena za op.2 L
netto
brutto
109,00 zł
117,72 zł
promocja
85,02 zł
91,82 zł

SILONDA LIPID - jest preparatem do pielęgnacji rąk i skóry narażonej na

zniszczenie. Szczególnie zalecana w przypadku częstego
mycia i dezynfekcji (po higienicznej i chirurgicznej
cena za op.100 ml
dezynfekcji rąk). Do pielęgnacji całego ciała dla wszystkich
netto
brutto
rodzajów skóry, a szczególnie dla osób o suchej, wrażliwej,
10,00 zł
12,30 zł
lekko już uszkodzonej skórze. Doskonała do pielęgnacji
skóry pacjentów.
sprawdź inne produkty firmy Ecolab cena za op.0,5 L
netto
brutto
sprawdź inne produkty firmy Ecolab
25,00 zł
30,75 zł

DERMADOS - jest dozownik łokciowy przeznaczony do preparatów
dezynfekcyjnych (Spirigel complete, Spitaderm, Skinman
soft, Skinman Complete, Skinman scrub), myjących
(Manisoft, Seraman medical) i pielęgnujących (Silonda,
Silonda lipid) do rąk

cena za szt
netto
brutto
138,00 zł
169,74 zł
promocja
110,40 zł
135,79 zł

sprawdź inne produkty firmy Ecolab

UCHWYT ŚCIENNY do butelki 500 ml (biały) służy do mocowania na ścianie
butelki z preparatem myjącym lub pielęgnującym. Wraz z pompką
stanowi prosty system dozowania

cena za szt
netto
brutto
20,00 zł
24,60 zł

POMPKA do butelki 500 ml (biała) służy do dozowania preparatów

cena za szt
netto
brutto
15,00 zł
18,45 zł

ELTRA - Środek piorąco-dezynfekujący bez zawartości fosforanów

cena za op 6 kg
netto
brutto
147,53 zł
181,46 zł

przeznaczony do chemiczno - termicznej dezynfekcji
bielizny w temp. 65°Cprodukt biobójczy, do wszystkich
tkanin i rodzajów bielizny, skutecznie wybiela i usuwa
plamy skuteczny wobec spor bakterii Clostridium difficile

sprawdź inne produkty firmy Ecolab

cena za worek 20 kg
netto
brutto
465,87 zł
573,02 zł

DEZYNFEKCJA MEDI-LINE

Velox Top AF - Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu przeznaczony
do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych .
wyrobów medycznych takich jak: łóżka i fotele
zabiegowe, stoły operacyjne, wózki do przewożenia
chorych, aparatura medyczna i operacyjna
dostępne opakowania:
op. 1 L ze spryskiwaczem
op 5 L

Velox Foam Extra - Gotowa do użycia bezalkoholowa pianka do mycia i
dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnego sprzętu
medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.
Działa już w 1 minutę.
dostępne opakowania:
op. 1 L ze spryskiwaczem
op 5 L

Quadrodes One - koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego
oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, podłogi,
Ze względu na wysoką tolerancję materiałową idealnie
nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz
wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali
szlachetnej oraz .aluminium, niklu i chromu. Nie zawiera
aldehydów i fenoli,Zalecany jest także do dezynfekcji
poprzez zanurzenie oraz do wyrobów ze szkła akrylowego.
Może być również stosowany do powierzchni mających
kontakt z żywnością

Viruton Extra - Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi, posiada bardzo
dobre właściwości czyszczące i szerokie spektrum bójcze
w krótkim czasie działania. Przeznaczony jest do
manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach
ultradźwiękowych.

cena za op.1 L
netto
brutto
27,22 zł
29,40 zł

cena za op.5 L
netto
brutto
115,32 zł
124,55 zł

cena za op.1 L
netto
brutto
25,87 zł
27,94 zł

cena za op.5 L
netto
brutto
109,09 zł
117,82 zł

cena za op.1 L z doz
netto
brutto
32,73 zł
35,35 zł

cena za op.5 L
netto
brutto
140,77 zł
152,03 zł

cena za op.1 L z doz
netto
brutto
76,88 zł
83,03 zł

cena za op.5 L
netto
brutto
323,10 zł
348,95 zł

Velodes Soap - emulsja do mycia rąk i ciała .Dzięki zawartości gliceryny i
pochodnejolejku kokosowego chroni skórę przed
nadmiernym wysuszaniem i lekko nawilża.Posiada
przyjazne dla skóry ph oraz łagodne środki myjące

cena za op.500 ml
netto
brutto
12,16 zł
14,96 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
73,76 zł
90,72 zł

Velodes Soft – gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do higienicznej i
dezynfekcji rąk. Produkt został przebadany
dermatologicznie. Posiada szerokie spektrum
bakteriobójcze, potwierdzone badaniami, wobec prątków
gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze.
Działa bardzo szybko i niezwykle skutecznie wobec
wirusów otoczakowych, takich jak: HIV, HBV,,
HCV, Ebola wirus grypy, Herpes simplex oraz
wirusa Rota

cena za op 250 ml
netto
brutto
20,26 zł
21,88 zł
cena za 0,5 L z popmką
19,95 zł
21,55 zł
cena za 0,5 L
18,08 zł
19,53 zł
cena za 5 L
128,82 zł
139,13 zł

Velodes Scrub - delikatna emulsja do mycia rąk i całego ciała. Nie zawiera
barwników ani kompozycji zapachowej. Idealna dla lekarzy,
stomatologów, pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą, często
myjących ręce. Neutralne dla skóry pH oraz zawartość
gliceryny i pochodnej olejku kokosowego pozwala na
codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień. Dzięki
zawartości triclosanu posiada właściwości, które nie
sprzyjają rozwojowi bakterii.

cena za op.500 ml
netto
brutto
16,31 zł
20,06 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
95,58 zł
117,56 zł

DEZYNFEKCJA

OCTENISEPT - środek dezynfekujący, który jest polecany do wykonywania
różnego rodzaju zabiegów antyseptycznych. Może być
cena za op.250 ml spr
stosowany na rany, błony śluzowe oraz powierzchnię skóry.
netto
brutto
Środek odznacza się działaniem bakteriobójczym,
34,00 zł
36,72 zł
grzybobójczym oraz wirusobójczym
Wskazania: przy płukaniu ran chirurgicznych, przy
cena za op. 1 L
owrzodzeniach żylnych, przy pielęgnacji szwów
netto
brutto
pooperacyjnych, przy cewnikowaniu, przed zabiegami
70,13 zł
75,74 zł
diagnostycznymi w układzie moczowym, przed badaniami
dopochwowymi, przed czynnościami związanymi ze
sztucznym zapłodnieniem, do dezynfekcji jamy ustnej
(resekcja zęba, afty).

ALKOCLEAN Gazik włókninowy alkoCLEAN przeznaczony do dezynfekcji

cena za op.100 szt
skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, czy szczepieniem
netto
brutto
ochronnym. Produkt jest w 70% nasączony alkoholem i
7,35 zł
7,94 zł
zopropylowym, posiadającym bardzo dobre właściwości
odkażające i wyjątkowo szerokie spektrum działania
cena za op. 50 kpl
bakteriobójczego i grzybobójczego. Najlepsza jakość
netto
brutto
produktu polskiej firmy ZARYS stawia gaziki alkoCLEAN
7,35 zł
7,94 zł
na czele rankingu wśród produktów z tej kategorii.
Opakowanie zbiorcze zawiera 100szt nasaczonych lub
50 kpl sucho-mokrych
Opakowanie 100szt nasaczonych
Opakowanie 50szt sucho-mokrych

AHD 1000 Sterisol to alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk i skóry.AHD 1000 to zarejestrowana jako
wyrób medyczny wersja doskonale znanego na rynku
preparatu AHD 2000
opakowaniwe 700 ml w woreczku

cena za szt
netto
brutto
29,00 zł
31,32 zł

zapytaj o inne produkty firmy Medilab

LIQUID SOAP Sterisol -emulsja do chirurguicznego i higienicznego mycia
rąk i ciała. Mikrobiologicznie czysta przez cały okres
użytkowania. Nie zawiera konserwantów, substancji
bakteriostatycznych i barwników.

cena za szt
netto
brutto
28,00 zł
34,44 zł

opakowaniwe 700 ml w woreczku
zapytaj o inne produkty firmy Medilab

DOZOWNIK ŁOKCIOWY Sterisol z ramieniem plas kowym jest
przeznaczony do preparatów myjących i
dezynfekcyjnych systemu zamkniętego
STERISOL o poj. 700 ml.
zapytaj o cenę
zapytaj o inne produkty firmy Medilab

cena za szt
netto
brutto
- zł
- zł
zapytaj o cenę

J0LA -Krem do rąk dostępny w tubce o pojemności
100 ml oraz w butelce z dozownikiem o pojemności
500 ml.
Krem bardzo dobrze nawilża i natłuszcza skórę.
Zawiera w swoim składzie glicerynę - środek doskonale
nawilżający i wiążący wodę w warstwie rogowej naskórka
oraz ekstrakty z 8 ziół (rumianek, skrzyp polny, szałwia,
rozmaryn,pokrzywa,melisa, chmiel,aloes), oliwę z oliwek
i silikon, dzięki czemu krem doskonale łagodzi
podrażnienia skóry spowodowane przez detergenty i
zapobiega pierzchnięciu rąk. Bardzo dobrze wchłanialny,
w wyraźny sposób poprawia elastyczność i
miękkośćnaskórka, pozostawia efekt silky touch.
O zapachu świeżej cytryny. Przebadany dermatologicznie

cena za op 100 ml
netto
brutto
1,58 zł
1,94 zł
promocja
1,32 zł
1,62 zł
cena za op 0,5 L
netto
brutto
5,76 zł
7,08 zł
promocja
4,80 zł
5,90 zł

