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DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

zł netto
brutto 28,30 zł

1l
2026 zł netto

brutto 119,88 zł
5l

00111

zł netto
brutto 27,22 zł

1l
2025 zł netto

brutto 117,72 zł
5l

00109

wkład

zł netto
brutto 14,80 zł

100
szt.

7013
puszka

zł netto
brutto 18,36 zł

100
szt.

0017

ź Działa już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, 
wirusy otoczkowe, Adeno, Rota

ź Zalecany do aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, 
końcówek stomatologicznych, unitów, blatów, szafek pacjenta, 
lamp zabiegowych, łóżek pacjentów, wycisków silikonowych, 
łyżek protetycznych, protez i wycisków

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia 
dezynfekowanych powierzchni

ź Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS
i materiały obiciowe - opinia Famed

ź Do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek 
i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, 
sprzętu rehabilitacyjnego

ź Działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, 
prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro)

ź Polecany również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych 
przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i 
wycisków silikonowych

ź Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

ź Nie pozostawia smug i zacieków

ź Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących 
powierzchni wyrobów medycznych

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do 
dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych 
wyrobów medycznych

Alkoholowy preparat do dezynfekcji i mycia 
powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

Alkoholowy preparat do dezynfekcji i mycia 
powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Rota

Wirus Adeno

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

1 min.

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Rota

Wirus Noro

30 sek.

15 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Rota

Wirus Adeno

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

1 min.

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas

®Velox  Top AF

Medi Spray

Velox® Wipes

ź Działają już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, 
wirusy otoczkowe, Adeno, Rota

ź Zalecane do unitów, aparatury medycznej, sprzętu reha-
bilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, lamp 
zabiegowych, łóżek pacjentów

ź Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

ź Nie zawierają aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni 

ź Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały 
obiciowe - opinia Famed

ź Chusteczki włókninowe 13x20 cm, 23 g/m2

Skład:
propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV

Opakowanie:
butelka 1L ze spryskiwaczem›                      

› kanister 5 L

Skład:
etanol, propan-2-ol

Opakowanie:
butelka 1L ze spryskiwaczem›                      

› kanister 5 L

Skład:
propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV

Opakowanie:
› puszka 100 szt., wkład 100 szt.,
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DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

zł netto
brutto 26,89 zł

1l
9024 zł netto

brutto 113,40 zł
5l

00105

zł netto
brutto 23,65 zł

1l
9021 zł netto

brutto 95,47 zł
5l

4088

wkład

zł netto
brutto 14,80 zł

100
szt.

7013
puszka

zł netto
brutto 18,36 zł

100
szt.

0017

Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia 
delikatnych powierzchni nieinwazyjnych
wyrobów medycznych

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

1 min.

1 min.

5 min. 

1 min.

Spektrum wg normy
EN 14885

CzasVelox® Foam Extra

ź Bezalkoholowa pianka

ź Działa już od 1 min. na bakterie, grzyby, wirusy 
i 5 min. na prątki gruźlicy

ź Gotowa do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie 
alkoholu

ź Przyjemny, cytrusowy zapach

ź Zalecana do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu 
medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw 
sztucznych oraz szkła akrylowego, foteli zabiegowych, sprzętu 
rehabilitacyjnego, inkubatorów

ź Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS  i materiały 
obiciowe - opinia Famed

ź Działa w 15 min. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy

ź Gotowy do użycia do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na 
działanie alkoholu

ź Nie zawiera alkoholu

ź Zalecany do aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli 
zabiegowych, inkubatorów, lamp i głowic USG z akrylu, ekranów, 
okularów ochronnych, obić siedzisk, unitu stomatologicznego 
wycisków stomatologicznych

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia 
dezynfekowanych powierzchni 

ź Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały 
obiciowe - opinia Famed

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

Spektrum wg normy
EN 14885

CzasVelox® Foam Prim

Bezalkoholowy preparat do dezynfekcji i mycia 
delikatnych powierzchni nieinwazyjnych 
wyrobów medycznych

ź Działają już od 1 min. na bakterie, grzyby, wirusy

ź Prątki gruźlicy już w 5 min.

ź Gotowe do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie 
alkoholu

ź Zalecane do lamp i głowic USG

ź Przeznaczone do dezynfekcji różnorodnych powierzchni 
sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, 
tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, foteli zabiegowych, 
sprzętu rehabilitacyjnego, inkubatorów

2
ź Chusteczki włókninowe 13x20 cm, 23 g/m

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

1 min.

1 min.

5 min.

1 min.

Spektrum wg normy
EN 14885

CzasVelox® Wipes NA

Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji 
powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego 
na działanie alkoholu

Skład:
amina, czwartorzędowy związek amonowy

Opakowanie:
› butelka 1L ze spryskiwaczem Duo           
› kanister 5 L

Skład:
amina, czwartorzędowy związek amonowy

Opakowanie:
› butelka 1L ze spryskiwaczem Duo,               
› kanister 5 L

Skład:
amina, czwartorzędowy związek 
amonowy

Opakowanie:
› puszka 100 szt., wkład 100 szt.,

2274

2274

2274



DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy w 30 min.

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Polio

Wirus Adeno

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

1%

1%

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas
15 min.

Koncentrat do dezynfekcji i mycia
powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

Quatrodes® Extra

ź Stężenie już od 0,5% w 15 min.

ź Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, 
Adeno, Polio

ź Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS       
i akrylu, unitów, materiałów obiciowych i poręczy, łóżek i foteli 
zabiegowych 

ź Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały 
obiciowe - opinia Famed

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia 
dezynfekowanych powierzchni 

ź Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,33 zł netto

ź 1l koncentratu = 200 l r. roboczego
zł netto

brutto 85,00 zł
1l

7078 zł netto
brutto 357,48 zł

5l
00331

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Adeno

Wirus Polio

0,5%

0,5%

4% 

0,5%

1%

4%

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas 
15 min.

Koncentrat do dezynfekcji i mycia 
powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

Quatrodes® Forte

ź Stężenie już od 0,5% w 15 min.

ź Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy, Adeno, Polio

ź Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS       
i akrylu, unitów, materiałów obiciowych, blatów, podłóg, łóżek 
zabiegowych 

ź Nie wymaga spłukiwania

ź Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

ź Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały 
obiciowe - opinia Famed

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia 
dezynfekowanych powierzchni 

ź Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,24 zł netto

ź 1l koncentratu = 200l roztworu roboczego
zł netto

brutto 62,42 zł
1l

8057

zł netto
brutto 112,75 zł

1l
40104

zł netto
brutto 259,20 zł

5l
00240

zł netto
brutto 408,24 zł

5l
00378

Wydajny koncentrat do dezynfekcji i mycia 
powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

Quatrodes® Strong

ź Stężenie już od 0,25% w 5 min.

ź Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, 
Adeno, 
Polio, Noro, Spory 

ź Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i 
akrylu, unitów, materiałów obiciowych i poręczy,  łóżek i foteli 
zabiegowych 

ź Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały 
obiciowe - opinia Famed

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia 
dezynfekowanych powierzchni 

ź Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,19 zł netto

ź 1l koncentratu = 400 l r. roboczego

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Noro, Adeno, Polio

Spory w 30 min.

0,25%

0,25%

0,5% 

0,25%

0,5%

0,5%

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas
15 min.

Skład:
amina, czwartorzędowe związki amonowe

Opakowanie:
› butelka 1L z dozownikiem, 
› kanister 5 L

Dozowanie: 
dla 0,5% → 5 ml na 995 ml wody

Skład:
amina, czwartorzędowy związek amonowy

Opakowanie:
› butelka 1L z dozownikiem, 
› kanister 5 L

Dozowanie: 
dla 0,5% → 5 ml na 995 ml wody

Skład:
czwartorzędowy związek amonowy, amina,
alkohol

Opakowanie:
› butelka 1L z dozownikiem, 
› kanister 5 L

Dozowanie: 
dla 0,25% → 2,5 ml na 997,5 ml wody

2274

2274

2274



DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

zł netto
brutto 34,02 zł

1l
5031

zł netto
brutto 45,90 zł

1l
5042

zł netto
brutto 29,70 zł

1l
5027

zł netto
brutto 146,34 zł

5l
50135

zł netto
brutto 190,08 zł

5l
00176

zł netto
brutto 124,74 zł

5l
50115

ź Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy - 0,5%        
w 15 min.

ź Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i 
akrylu, unitów, materiałów obiciowych, blatów, podłóg, łóżek 
zabiegowych 

ź Nie wymaga spłukiwania

ź Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

ź Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały 
obiciowe - opinia Famed

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia 
dezynfekowanych powierzchni 

ź Cena 1l roztworu z op. 5l od 0,14 zł netto

ź 1l koncentratu = 200 l r. roboczego

ź Stężenie już od 1% w 15 min.

ź Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe

ź Zalecany do systemów ssących, misek unitu stomatologicznego, 
separatorów amalgamatu

ź Nie pieni się

ź Do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem

ź Zapobiega powstawaniu biofilmu

ź Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,35 zł netto

ź Działa w 15 min. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, 
wirusy otoczkowe, Adeno, Polio

ź Zalecany do wierteł, frezów kostnych, narzędzi ściernych
i polerujących, gumek silikonowych, płytek ceramicznych, 
narzędzi do leczenia kanałowego

ź Może być stosowany przez zanurzenie w wannie 
lub myjce ultradźwiękowej 

ź Zawiera inhibitory korozji

ź Do aluminium, stali, stopów metali

ź Bardzo dobre właściwości myjące przy zaschniętych 
pozostałościach organicznych

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas
15 min.

Bakterie

Grzyby (warunki czyste)

Grzyby (warunki brudne)

Prątki gruźlicy (w 60 min.)

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki (warunki brudne)

1%

1%

2%

4%

2%

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas
15 min.

Quatrodes® One  

Quatrodes® Unit NF  

Viruton® Bohr

Koncentrat do dezynfekcji i mycia 
powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

Koncentrat do dezynfekcji i mycia 
urządzeń ssących

Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji
narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych
instrumentów medycznych

Bakterie

Grzyby (warunki czyste)

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Adeno

Wirus Polio

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas

Skład:
czwartorzędowy związek amonowy, 
pochodna biguanidyny, pochodna guanidny, 
amina  

Opakowanie:
› butelka 1L z dozownikiem, 
› kanister 5 L

Dozowanie: 
dla 0,5% → 5 ml na 995 ml wody

Skład:
amina, czwartorzędowy związek amonowy 

Opakowanie:
› butelka 1L z dozownikiem, 
› kanister 5 L

Dozowanie: 
dla 1% → 10 ml na 990 ml wody

Skład:
amina, czwartorzędowy związek amonowy,
inhibitor korozji  

Opakowanie:
› butelka 1L z dozownikiem, 
› kanister 5 L

2274

2274

2274

DEZYNFEKCJA W STOMATOLOGII



zł netto
brutto 79,92 zł

1l
0074

zł netto
brutto 65,66 zł

1l
8060

zł netto
brutto 128,52 zł

1l
00119

zł netto
brutto 335,88 zł

5l
00311

zł netto
brutto 275,40 zł

5l
00255

zł netto
brutto 503,28 zł

5l
00466

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Polio

Wirus Adeno

0,5%

0,5%

0,5% 

0,5%

0,5%

0,5%

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas
30 min.

Enzymatyczny koncentrat 
do dezynfekcji i mycia narzędzi

Viruton® Extra

ź Stężenie już od 0,5% w 15 min.

ź Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, 
Adeno, Polio

ź Enzym proteaza zapewnia bardzo dobre właściwości czyszczące 

ź Do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium 

ź Do myjek ultradźwiękowych

ź Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję 
materiałową 

ź Zalecany do endoskopów - opinia Vimex

ź Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,31 zł netto

ź 1l koncentratu = 200 l r. roboczego

ź Aktywność roztworu roboczego do 14 dni

Skład:
amina, czwartorzędowe związki amonowe, 
enzym, inhibitor korozji

Opakowanie:
› butelka 1L z dozownikiem, 
› kanister 5 L

Dozowanie: 
dla 1% → 10 ml na 990 ml wody

Skład:
amina, czwartorzędowy związek amonowy,
inhibitor korozji 

Opakowanie:
› butelka 1L z dozownikiem, 
› kanister 5 L

Dozowanie: 
dla 4% → 40 ml na 960 ml wody

Skład:
czwartorzędowe związki amonowe, aminy,
alkohole, inhibitory korozji

Opakowanie:
› butelka 1L z dozownikiem, 
› kanister 5 L

Dozowanie: 
dla 0,5% → 5 ml na 995 ml wody

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy w 30 min.

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Adeno

Wirtus Polio

0,5%

1%

4%

0,5%

1%

4%

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas
15 min.

Koncentrat do dezynfekcji i mycia narzędzi

Viruton® Forte

ź Stężenie już od 0,5% w 15 min.

ź Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, 
Adeno, Polio

ź Do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium

ź Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję 
materiałową

ź Dobrze czyści i domywa krew, białko i wydzieliny

ź Zalecany do endoskopów - opinia Vimex

ź Do myjek ultradźwiękowych

ź Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,26 zł netto

ź Aktywność roztworu roboczego do 14 dni

ź Stężenie już od 0,25% w 5 min.

ź Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, 
Adeno, Polio, Noro, Spory 

ź Do narzędzi ze stali, niklu i miedzi 

ź Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję 
materiałową

ź Aktywność roztworu roboczego do 14 dni

ź Do myjek ultradźwiękowych

ź Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,23 zł netto

ź 1l koncentratu = 400 l r. roboczego

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Adeno, Polio

Wirus Noro

Spory

0,25%

0,25%

0,5%

0,25%

0,25%

0,5%

0,5%

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas
30 min.

Viruton® Strong   

Koncentrat do dezynfekcji i mycia narzędzi

2274

2274

2274



DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

zł netto
brutto 55,08 zł

1l
0051

zł netto
brutto 473,58 zł

5
kg

50438zł netto
brutto 105,84 zł

1
kg

0098

zł netto
brutto 6,86 zł

20
g

356

ź Aktywne mycie dzięki zawartości 4 enzymów

ź Do myjek ultradźwiękowych i endoskopów

ź Dezynfekcja wysokiego stopnia (działanie sporobójcze)

ź Brak pylenia

ź Nie wymaga aktywatora

ź Działa już w 10 min. w stężeniu 2%

ź Cena 1l roztworu z op. 5kg to 0,88 zł netto

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas
30 min.

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Adeno, Noro, Polio

Spory

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Viruton® Pulver

Preparat do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia
inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Skład:
nadwęglan sodu, TAED, enzymy, kwasy 
organiczne, niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, inhibitory korozji

Opakowanie:
› opakowanie zbiorcze 20x20g saszetka     
› 1 kg z miarką
› 5 kg z miarką

Dostępne paski testowe.

Skład:
amina, czwartorzędowy związek amonowy,
inhibitor korozji

Opakowanie:
› butelka 1L ze spryskiwaczem Duo

naczynie stężenie ilość 
proszku

ilość 
wody

1 l

2 l

3 l

1%

1%

1%

990 ml

1980 ml

2970 ml

10 g

20 g

30 g

ź Działa w 15 min. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy 
otoczkowe, Adeno, Polio

ź Do dezynfekcji narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji

ź Zalecany do przyrządów i narzędzi medycznych, instrumentów 
chirurgicznych, pojemników i kontenerów na narzędzia

ź Zawiera inhibitory korozji

ź Wysoka tolerancja materiałowa

ź Bardzo dobre właściwości myjące przy zaschniętych 
pozostałościach organicznych

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Adeno

Wirus Polio

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

Spektrum wg normy
EN 14885

CzasViruton® Pre

Gotowy do użycia preparat do wstępnej 
dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych

2274

2274

Tabela
dozowania

Jak korzystać z dozownika?

należy odkręcić
nakrętkę nad 
dozownikiem

ucisnąć butelkę,
płyn przepływa 
rurką do odpowiedniego 
poziomu dozownika

butelkę przechylić jak
na rysunku i wylać
zadozowaną ilość 
koncentratu do wody

1 2

3

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU
ROBOCZEGO Z KONCENTRATU

Jak przygotować roztwór roboczy?
W celu uzyskania wybranego stężenia % należy odmierzyć w wannie lub 
wiaderku odpowiednią ilość wody, następnie dolać podaną w tabeli ilość 
koncentratu dezynfekcyjnego.

Wydajność koncentratu (ilość litrów 
roztworu z 1 L koncentratu)

Stężenie %

Stężenie
%

Stężenie
%

2%4%

Wydajność z
1L koncentratu

Wydajność z
1L koncentratu

1% 0,5% 0,25%

Ilość koncen-
tratu w ml

Ilość wody
w ml

20

400 litrów

200 litrów

100 litrów

10

2%

3%

4%

5

50 litrów

33 litrów

25 litrów

2,540

0,25%

0,5%
1%

980 990 995 997,5960

5

20

40

10

30

50

5

20

40

10

30

50

5

2
0 4
0

1
0 3
0 5
0

5

20

40

10

30

50



zł netto
brutto 18,79 zł

500
ml

4017 zł netto
brutto 31,21 zł

1l
9028zł netto

brutto 21,06 zł

250
ml

5019

DEZYNFEKCJA I MYCIE RĄK

ź Higieniczna dezynfekcja w 30 sek.

ź Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek.

ź Przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godz.

ź Działa na bakterie, grzyby, 
prątki gruźlicy, wirusy

ź Łagodne dla skóry pH

ź Zawiera glicerynę - nawilża i pielęgnuje dłonie

Higieniczna wg EN 1500

Chirurgiczna wg EN 12791

Bakterie, grzyby

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Rota

30 sek.

90 sek.

30 sek.

30 sek.

45 sek.

Spektrum wg normy
EN 14885

CzasVelodes® Soft

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Skład:
propan-2-ol, glukonian chlorheksydyny

Opakowanie:
› butelka 250 ml ze spryskiwaczem           
› butelka 500 ml z pompką                       
› butelka 500 ml                                      
› butelka 1L, wkład 1L do dozownika                  
› kanister 5L

Higieniczna
dezynfekcja
w 30 sek.

Chirurgiczna
dezynfekcja
w 90 sek.

Przedłużone
działanie 3 godz. zł netto

brutto 20,74 zł

500
ml

2019
z pompką

Skład:
anionowe środki powierzchniowo czynne, 
amfoteryczne środki powierzchniowo czynne 
(betaina kokosowa), 
substancje nawilżające (gliceryna), 
kompozycja zapachowa

Opakowanie:
› butelka 500 ml                                    
› kanister 5L

Emulsja do mycia rąk i ciała

Velodes® Soap

ź Zalecana dla personelu medycznego do higienicznego 
mycia rąk i całego ciała

ź Chroni skórę przed wysuszeniem

ź Posiada przyjazne dla skóry pH

ź Nie zawiera mydła

ź Może być stosowany u osób z alergią

ź Polecany do mycia pacjentów z odlężynami

ź Przebadane dermatologicznie

ź Zgłoszenie do CPNP

Myje i pielęgnuje
dłonie

Zawiera glicerynę
i olejek kokosowy

Skład:
anionowe środki powierzchniowo czynne, 
amfoteryczne środki powierzchniowo czynne 
(betaina kokosowa), substancje nawilżające 
(gliceryna), triclosan

Opakowanie:
› butelka 500 ml                                     
› kanister 5L

ź Zalecana dla alergików do mycia 
rąk i całego ciała

ź Nie zawiera barwników 
i kompozycji zapachowych

ź Neutralne dla skóry pH

ź Zawiera glicerynę i pochodną 
olejku kokosowego

ź Posiada właściwości niesprzyjające 
rozwojowi bakterii

ź Zalecana w przemyśle spożywczym, 
instytucjach służby zdrowia

ź Przebadana dermatologicznie

ź Zgłoszenie do CPNP

Velodes® Scrub

Antybakteryjna emulsja do higienicznego mycia rąk

Myje i pielęgnuje
dłonie

Zawiera glicerynę
i olejek kokosowy

zł netto
brutto 133,92 zł

5l
00124zł netto

brutto 39,96 zł
1l

0037
system zamknięty

zł netto
brutto 14,39 zł

500
ml

7011 zł netto
brutto 87,33 zł

5l
0071

zł netto
brutto 19,31 zł

500
ml

7015 zł netto
brutto 113,16 zł

5l
0092



MYCIE I PIELĘGNACJA RĄK

Skład:
Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, 
Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, 
Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone

Opakowanie:
› wkład 1L do dozownika

Skład:
Aqua, Cetostearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl 
Stearate, Isopropyl Palmitate, Ceteareth-20, 
Cyclopentasiloxane, Paraffinum Liquidum, 
Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, 
DMDM Hydantoin, Carbomer, Parfum, Citric 
Acid, BHT, Olea Europaea (Olive) Oil, 
Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, 
Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Geraniol, Limonene, Hexyl Cinnamal 

Opakowanie:
› tuba 100 ml                                       
› butelka 500 ml

Skład:
Aqua, Cetostearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl 
Stearate SE, Isopropyl Palmitate, Ceteareth-
20, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf 
Extract, Cyclopentasiloxane, Paraffinum 
Liquidum, D-Panthenol, Carbomer, Parfum, 
BHT, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, 
Ethylhexylglycerin, Benzyl Salicylate, 
Limonene, Butylphenyl Methylpropional. 

Opakowanie:
› tuba 100 ml                                       
› butelka 500 ml

Mydło w postaci pianki. Jednorazowy wkład 
w formie woreczka w dwóch zapachach: 
White flowers, Neutral

Velodes® Soap Foam    

ź Mydło w piance

ź Higieniczne mycie rąk

ź Składniki pielęgnujące i nawilżające

ź Przebadany dermatologicznie

ź Zgłoszenie do CPNP

Zapach
białych kwiatów

Zapach
neutralny

ź Wykazuje działanie osłaniające i łagodzące 
podrażnienia skóry

ź Zawiera witaminę E, glicerynę i oliwę z oliwek

ź Doskonale nawilża, uelastycznia i niweluje uczucie 
szorstkości

ź Zapewnia dłoniom jedwabistą gładkość

ź Łagodzi podrażnienia

ź Przebadany dermatologicznie

ź Zgłoszenie do CPNP

Velodes® Cream

Krem ochronny do rąk
Pielęgnuje
i odżywia skórę

Zawiera
oliwę z oliwek

ź Doskonale nawilża, pielęgnuje i chroni skórę dłoni

ź Zawiera witaminę E, i prowitaminę B5, ekstrakt z aloesu

ź Nawilża, uelastycznia i niweluje uczucie szorstkości

ź Zapewnia dłoniom jedwabistą gładkość

ź  Zalecany jest do codziennego stosowania

ź Przebadany dermatologicznie

ź Zgłoszenie do CPNP

Velodes® Cream Aloe Vera

Krem nawilżający do rąk

Nawilża, chroni
i pielęgnuje

Powitamina B5,
witamina E,

ekstrakt z Aloesu

zł netto
brutto 6,89 zł

100
ml

605

zł netto
brutto 6,89 zł

100
ml

605

zł netto
brutto 19,19 zł

500
ml

6015

zł netto
brutto 19,19 zł

500
ml

6015

zł netto
brutto 38,62 zł

1l
4031 zł netto

brutto 38,62 zł
1l

4031
Neutral

system zamknięty

Białe kwiaty



zł netto
brutto 19,55 zł

1L
1018

zł netto
brutto 20,52 zł

500
ml

0019

PRODUKTY BIOBÓJCZE

zł netto
brutto 66,42 zł

1l
5061

Skład:
amina, czwartorzędowe związki amonowe

Opakowanie:
› butelka 1L

Pozwolenie na obrót produktem 
biobójczym 6046/15

Skład:
propan-2-ol, etanol, QAV, amina

Opakowanie:
› butelka 500 ml

Pozwolenie na obrót produktem 
biobójczym 6046/15

Skład:
amina, czwartorzędowy związek amonowy

Opakowanie:
› butelka 1L

Pozwolenie na obrót produktem 
biobójczym 6089/15

Koncentrat do dezynfekcji 
i mycia powierzchni

Protect Extra

ź Stężenie już od 0,5% w 15 min., 

ź Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

ź Do stosowania na powierzchniach podłogowych 
i ponadpodłogowych (ściany, drzwi, blaty, szafki, 
stoły, leżanki, fotele)

ź Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze 
medycznym (pozaklinicznym), domach opieki, sanatoriach, 
siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, 
kosmetycznych, solariach, gabinetach masażu i tatuażu, 
przedszkolach, szkołach

ź Cena 1l roztworu już od 0,31 zł netto

ź 1l koncentratu = 200 l r. roboczego

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas
10 min.

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy w 30 min.

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Polio

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

1%

ź Dezynfekcja i mycie w 30 sek.

ź Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, 
Adeno, Rota

ź Zalecany do stosowania w domach opieki, sanatoriach, 
siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich i 
kosmetycznych, solariach, gabinetach masażu, przedszkolach, 
szkołach i basenach

ź Przeznaczony do małych i trudno dostępnych powierzchni takich 
jak: blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz sprzęt i akcesoria fryzjerskie 
i kosmetyczne

ź Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

Protect Spray

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej
dezynfekcji i mycia powierzchni i sprzętu

Spektrum wg normy
EN 14885

Spektrum wg normy
EN 14885

Czas

Czas

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Rota

Wirus Adeno

Bakterie

Grzyby

Prątki gruźlicy

Wirusy HIV, HBV, HCV, 
Ebola, grypa, wirus 
opryszczki

Wirus Rota

Wirus Adeno

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek

30 sek

60 sek.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

15 min.

ź Dezynfekcja i mycie w 15 min.

ź Zachowuje aktywność do 14 dni

ź Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i 
kosmetycznych takich jak grzebienie, szczotki, wałki, nożyczki do 
włosów oraz narzędzia do manicure* (cążki, frezarki, pilniki itp.)

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia 
dezynfekowanych powierzchni

ź Do myjek ultradźwiękowych

ź Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali i stopów 
metali

Alodes N    

Gotowy do użycia płyn do dezynfekcji i mycia



DOZOWNIKI

RĘKAWY I TOREBKI DO STERYLIZACJI

Zamknięty system dozowników łokciowych 1 L
do mydła w piance i płynu

Dozowniki łokciowe 1 L oraz 0,5 L
do mydła, kremu i płynu

Dozowniki łokciowe 1 L oraz 0,5 L
do mydła, kremu i płynu

Dozownik do mydła do systemu zamkniętego

Dozownik łokciowy z podstawką

Dozownik łokciowy

ź hermetyczny system zamknięty bez 
dostępu powietrza

ź bezdotykowa aplikacja płynu - 
zapobiega zakażeniom krzyżowym

ź szybka, higieniczna wymiana wkładów

ź wyjątkowa łatwość użycia - prosta 
obsługa, łatwy montaż

ź doza: 0,5 ml

ź dozowniki wykonane z materiału ABS o 
dużej odporności na alkohol

ź posiadają ruchomą tarczę z 
możliwością ustawienia dozy od 1 ml 
do 1,5 ml (co 0,5 ml) pasują do 
opakowania 500 ml / 1 l z linii Velodes

ź dozowniki wykonane z materiału ABS o 
dużej odporności na alkohol

ź posiadają ruchomą tarczę z 
możliwością ustawienia dozy od 1 ml 
do 1,5 ml (co 0,5 ml) pasują do 
opakowania 500 ml / 1 l z linii Velodes

Pompka do mydła, kremu, 
i płynu do dezynfekcji rąk

Pompka do butelek 500 ml i 100 L

Pompka pasuje do butelek z linii 
Velodes o poj. 500 ml i 1 l
Doza: 2 ml 

zł netto
brutto 199,26 zł

100
L

00162 zł netto
brutto 163,59 zł

500
ml

00133

zł netto
brutto 11,69 zł

1
szt.

509

zł netto
brutto 199,26 zł

100
L

00162
z podłokietnikiem

zł netto
brutto 186,96 zł

500
ml

00152
z podłokietnikiem

zł netto
brutto 186,96 zł

100
L

00152
z pompką

opakowania uzupełniające 
w formie woreczka

Rękaw szer. 200 mm Rękaw szer.250 mm Rękaw szer. 300 mm 

Rękaw szer. 50 mm Rękaw szer. 75 mm Rękaw szer. 100 mm Rękaw szer. 150 mm 

Torebki 57 x 120 mm Torebki 70 x 260 mm Torebki 90 x 260 mm

Torebki 135 x 260 mm

TOREBKI 
DO STERYLIZACJI 
SAMOPRZYLEPNE
200 szt.

RĘKAWY 
DO STERYLIZACJI 
PŁASKIE 200 m

zł netto
brutto 19,01 zł

1
szt.

6017 zł netto
brutto 25,60 zł

1
szt.

7023

zł netto
brutto 95,26 zł

1
szt.

2088

zł netto
brutto 32,94 zł

1
szt.

5030
Torebki 190 x 360 mm

zł netto
brutto 48,60 zł

1
szt.

0045

57 x 120 mm

50 mm

70 x 260 mm

70 mm

90 x 260 mm

100 mm

135 x 260 mm

150 mm

250 mm

190 x 360 mm

200 mm

300 mm

Rozmiar
torebki

Rozmiar
torebki

Cena
brutto

Cena
brutto

Cena
netto

Cena
netto

23,70

62,60

30,50

80,80

45,00

118,00

192,00

88,20

155,00

230,00

19,0117,60

47,5244,00

25,60

67,61

32,94

87,26

48,60

127,44

207,36

95,26

167,40

248,40

zł netto
brutto 47,52 zł

1
szt.

0044 zł netto
brutto 67,61 zł

1
szt.

6062 zł netto
brutto 87,26 zł

1
szt.

8080 zł netto
brutto 127,44 zł

1
szt.

00118

zł netto
brutto 167,40 zł

1
szt.

00155 zł netto
brutto 207,36 zł

1
szt.

00192 zł netto
brutto 248,40 zł

1
szt.

00230



ź ...ZAGWARANTOWAĆ NAJWYŻSZY POZIOM USŁUG W SWOIM GABINECIE

ź ...ZAPEWNIĆ PACJENTOM / KLIENTOM BEZPIECZEŃSTWO

ź ...BYĆ IDEALNIE PRZYGOTOWANY PODCZAS KONTROLI INSPEKCJI SANITARNEJ

JEŻELI CHCESZ...

› LEKARSKICH

› STOMATOLOGICZNYCH

› KOSMETYCZNYCH

› FRYZJERSKICH

i odbierz bezpłatny zestaw instrukcji i procedur dla gabinetów:

*Realizacja sprzedaży przez sklepy partnerskie na terenie całego kraju.

PROCEDURY I INSTRUKCJE
OPRACOWANE W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM
dostosowane do najnowszych wymagań sanitarnych i epidemiologicznych

Kup środki do dezynfekcji MEDISEPT
na kwotę min. 300 zł brutto*

Wytwórca:
Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polska, tel.: 81 535 22 22
info@medi-sept.com.pl, www.medisept.pl

więcej informacji o produktach na stronie
www.medi-line.pl
Data opracowania: 2017.10

Dystrybutor:

ZESTAW PROCEDUR
W GABINECIE LEKARSKIM

ZESTAW PROCEDUR
W GABINECIE KOSMETYCZNYM

ZESTAW PROCEDUR
W GABINECIE FRYZJERSKIM

ZESTAW PROCEDUR
W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

Galicja BWS
ul. Cystersów 26C/LU6-LU7,
31-553 Kraków
www.servident.pl
tel. 12 661-35-50




