
PROGRAM HIGIENY DLA 
GABINETÓW LEKARSKICH 
I STOMATOLOGICZNYCH

TM



2

Przedstawiamy Nexa™  
NOWY system do higieny rąk 

dla Twojego gabinetu

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM ECOLAB  
DZIAŁU HEALTHCARE LUB Z BIUREM POD NUMEREM TELEFONU: 12 2616 163.

  Bez strat produktu – zasysająca się butelka,  
opatentowana pompka

 Mniej zużytych baterii*
  Łatwość montażu – wykorzystanie istniejących otworów  

lub przyklejenie dozownika
  Jednorazowe pompki – brak konieczności reprocesowania
 Eleganckie wykonanie
 Możliwość monitorowania terminu ważności i ilości produktu

*  W ciągu 50 miesięcy przy 50 uruchomieniach dziennie w badaniu porównawczym przy użyciu 
bezdotykowego dozownika Nexa Ecolab oraz wiodącego konkurencyjnego dozownika. 

DOZOWNIK 
BEZDOTYKOWY

DOZOWNIK 
ŁOKCIOWY

DOZOWNIK 
MANUALNY
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Skinman™ Soft Protect Obszar zastosowań Opakowania
 \ Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
 \ Skuteczny wobec bakterii (łącznie z Tbc) i drożdży
 \  W pełni wirusobójczy w 30 sekund (przetestowany zgodnie z normą 
EN 14476)

 \ Skuteczny wobec Noro i Rota w 15 sekund
 \ Krótkie czasy działania - higieniczna dezynfekcja już w 20 sekund
 \  Unikalna formuła łącząca natychmiastową i długotrwałą ochronę dla 
skóry: witamina E, gliceryna i pantenol

 \ Szeroki wybór opakowań i możliwości dozowania
 \  Pozwolenie nr 5257/13 na obrót produktem biobójczym

ręce 4

substancje pielęgnujące 4

substancje nawilżające 4

100 ml butelka (3067550): 50x100 ml
500 ml butelka (3067610): 24x500 ml
500 ml butelka z pompką (3087180): 12x500 ml
750 ml butelka do Nexa (3088260): 6x750 ml
1 l butelka (3070820): 12x1 l
5 l kanister (3067690): 1x5 l
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Spirigel™ complete Obszar zastosowań Opakowania
 \ Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
 \  Skuteczny wobec bakterii (łącznie z Tbc), drożdży. Działa 
wirusobójczo (testowany zgodnie z normą EN 14476), jest skuteczny 
wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV), 
Polio, Adeno, Parvo, Rota, Noro

 \ Krótkie czasy działania
 \ Formuła o niższej lepkości
 \ Zawiera składniki chroniące skórę: aloes, pantenol i glicerynę
 \ Szeroki wybór opakowań i możliwości dozowania
 \ Pozwolenie nr 4425/11 na obrót produktem biobójczym

ręce 4

substancje pielęgnujące 4

substancje nawilżające 4

100 ml butelka (3078000): 50x100ml
500 ml butelka (3077840): 12x500 ml
500 ml butelka z pompką (3077900): 12x500 ml
750 ml butelka do Nexa (3083060): 6x750 ml

Higiena rąk
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Skinman™ Soft Obszar zastosowań Opakowania
 \ Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
 \  Skuteczny wobec bakterii w tym prątków gruźlicy oraz grzybów  
i wirusów osłonkowych (w tym HBV, HCV, HIV), wirusów opryszczki 
oraz Rota

 \ Pielęgnuje skórę i chroni ją przed wysychaniem
 \ Wartość pH 5,5
 \ Przebadany klinicznie i dermatologicznie
 \  Pozwolenie nr 13047 na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego

ręce 4

substancje pielęgnujące 4

substancje nawilżające 4

100 ml butelka (3005290): 50x100 ml
500 ml butelka (3005300): 24x500 ml
5 l kanister (3005310): 1x5 l
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Spitaderm™ Obszar zastosowań Opakowania
 \ Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
 \  Działanie bakteriobójcze (łącznie z Tbc), grzybobójcze, wirusobójcze: 
HBV, HIV, Rota, Herpes

 \ Wysoka skuteczność dezynfekcji rąk i skóry
 \  Izopropanol odpowiada za natychmiastowe działanie przeciwko 
wszystkim mikroorganizmom

 \ Optymalnie dobrany skład
 \ Wartość pH 6,5 – 7,5
 \  Zawiera nadtlenek wodoru i diglukonian chlorheksydyny (przedłużone 
działanie dezynfekcyjne do ponad 3 godzin)

 \ Autosterylny (Patent Europejski nr 0016319)
 \ Preparat został przetestowany w warunkach klinicznych
 \  Pozwolenie nr 13042 na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego

ręce 4

skóra przed punkcjami,
iniekcjami, operacjami

4

substancje pielęgnujące 4

500 ml butelka (3006020): 24x500 ml
5 l kanister (3006030): 1x5 l

Alkoholowy 
żel

Nasze produkty do mycia i dezynfekcji rąk są doskonale tolerowane przez skórę.
Myją, chroniąc i pielęgnując, nie powodują podrażnień. Szczególnie starannie dobrana 
receptura preparatów dezynfekcyjnych skutecznie redukuje liczbę mikroorganizmów na 
skórze. Są powszechnie stosowane dzięki przyjemnej formule i wysokiej akceptacji przez 
pracowników, co pozwala w wyższym stopniu przestrzegać zaleceń procedur higieny rąk.

SYSTEM
NEXA™

SYSTEM
NEXA™



4

M
yc

ie
 rą

k

Seraman™ sensitive / foam / soft Obszar zastosowań Opakowania
 \  Delikatny płyn i pianka myjąca, idealne dla osób o wrażliwej skórze, 
często myjących ręce

 \  Wyjątkowe właściwości myjące dzięki połączonemu działaniu 
środków powierzchniowo-czynnych i APG

 \ Produkt bezbarwny i bezzapachowy
 \ Przyjazna dla skóry wartość pH 5,0
 \ Przebadany dermatologicznie
 \ Zminimalizowana ilość składników, brak ryzyka alergii
 \  Możliwość mycia noworodków od 1-go dnia życia (Seraman sensitive 
foam)

 \  Potwierdzenie wydania notyfikacji z portalu CPNP:  
Seraman™ sensitive foam nr 1277724 
Seraman™ sensitive nr 1038671 
Seraman™ soft nr 1747373

ręce 4

całe ciało 4

sucha skóra i wrażliwa 4

zniszczona skóra 4

profilaktyka 
przeciwodleżynowa

4

Seraman sensitive:
butelka 500 ml (3038670): 24x500 ml
butelka 1 l (3038710): 12x1 l
Seraman sensitive foam:
butelka 200 ml z pompką spieniającą
(3038790): 12x200 ml
butelka 400 ml (3038750): 24x400 ml
butelka 750 ml (3083180): 6x750 ml
Seraman soft: butelka 750 ml (3083100): 6x750 ml
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Manisoft™ / Manisoft™ foam Obszar zastosowań Opakowania
 \ Do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk
 \  Połączenie szczególnie dobrze tolerowanych przez skórę związków 
powierzchniowo-czynnych

 \ Dodatek substancji nawilżającej
 \ Przyjazna dla skóry wartość pH
 \ Starannie dobrane substancje zapachowe
 \ Preparat syntetyczny, nie zawiera mydła
 \ Przebadany dermatologicznie
 \ Szybko działające substancje aktywne, wyważony skład chemiczny
 \  Potwierdzenie wydania notyfikacji z portalu CPNP nr 1110943 - Manisoft™
 \  Potwierdzenie wydania notyfikacji z portalu CPNP nr 1277614 - 
Manisoft™ foam

 \ Dostępna pompka spieniająca do opakowania 400 ml

ręce 4

całe ciało 4

sucha skóra i wrażliwa 4

zniszczona skóra 4

Manisoft:
500 ml butelka (3087090): 24x500 ml
1l butelka (3087050): 12x1 l
6 l kanister (3087120): 1x6 l
Manisoft foam:
400 ml butelka (3039260): 24x400 ml
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Forlan™ Obszar zastosowań Opakowania
 \ Preparat myjący na bazie naturalnego mydła
 \ Delikatnie myje, utrzymując gładką i elastyczną skórę
 \  Rekomendowany w przypadkach nietolerancji na syntetyczne tenzydy 
myjące

 \ Produkt hipoalergiczny
 \ Może być stosowany do wszystkich rodzajów skóry
 \ Zapewnia ochronę przed wysychaniem i spękaniem skóry
 \  Gwarantuje doskonałą tolerancję, również z preparatami do 
dezynfekcji rąk

 \ Potwierdzenie wydania notyfikacji z portalu CPNP nr 1365978

ręce 4

sucha skóra i wrażliwa 4

zniszczona skóra 4

500 ml butelka (3014140): 24x500 ml
6 l kanister (3014160): 1x6 l
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Hydrex™ S Obszar zastosowań Opakowanie
 \ Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji
 \  Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, inaktywuje 
wirusy HBV i HIV

 \ Zawiera chlorheksydynę
 \ Do higienicznej dezynfekcji rąk
 \ Do dezynfekcji rąk przed operacją lub zabiegiem chirurgicznym
 \  Do dezynfekcji skóry całego ciała pacjenta przygotowywanego do 
operacji lub zabiegu chirurgicznego

 \  Pozwolenie nr 12029/M/01 na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego

ręce 4

całe ciało 4

sucha skóra i wrażliwa 4

zniszczona skóra 4

dekontaminacja 4

500 ml butelka (3044170): 12x500 ml
pompka (10042880): 1x12 szt.
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Skinsan™ Scrub N (foam) Obszar zastosowań Opakowania
 \ Do mycia ciała i włosów przed zabiegami chirurgicznymi
 \  Spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA), wirusy 
osłonione (łacznie z HBV, HCV i HIV), testowany zgodnie z 
zaleceniem 01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha) oraz drożdże

 \ Higieniczne mycie rąk zgodnie z VAH (łącznie z EN 1499)
 \ Łagodny dla skóry
 \ Nie wymaga spłukiwania
 \ Butelka z pompką spieniającą w opakowaniu 200 ml ułatwia aplikację
 \ Działanie przedłużone do ponad 24 godzin po użyciu
 \ Przetestowany in vitro i w codziennym użyciu w szpitalach 
 \ Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6918/17

ręce 4

całe ciało 4

sucha skóra i wrażliwa 4

dekontaminacja 4

profilaktyka 
przeciwodleżynowa

4

200 ml butelka z pompką (3083420): 12x200 ml
500 ml butelka (3083240): 24x500 ml
1 l butelka (3083300): 12x1 l
5 l kanister (3083340): 2x5 l

SYSTEM
NEXA™
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Silonda™ / Silonda™ lipid / Silonda™ Sensitive Obszar zastosowań Opakowanie
 \ Emulsja do pielęgnacji rąk i ciała
 \ Do wrażliwej i narażonej na zniszczenie skóry
 \ Doskonałe wchłanianie
 \  Bogata kompozycja olejków pielęgnujących reguluje wilgotność skóry
 \ Chroni i wygładza skórę
 \ Doskonała tolerancja również w wypadku skóry wrażliwej 
 \ Emulsja oleju w wodzie lub wody w oleju
 \ Wysoka wydajność
 \  Potwierdzenie wydania notyfikacji z portalu CPNP: 
Silonda nr 1000736 
Silona lipid nr 1073124 
Silona Sensitive nr 1283378

ręce 4

całe ciało 4

skóra sucha 4

skóra wrażliwa 4

skóra zniszczona 4

Silonda™ lipid:  100 ml tuba (3014270) 
500 ml butelka (3038950)

Silonda™: 500 ml butelka (3038890)
Silonda™ Sensitive:
500 ml butelka (3038990): 24x500 ml
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Dozownik łokciowy Dermados™ Opakowania
 \ Przeznaczony do preparatów myjących, dezynfekujących i pielęgnujących
 \  Możliwość regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od ok. 0,5 do 1,5 ml
 \ Obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego plastiku ABS
 \ Łatwy w montażu i użyciu
 \ Dzięki odpowiedniemu tworzywu łatwy do utrzymania w czystości

Tacka zabezpieczająca
 \ Do dozownika Dermados™

Kolorowe wymienne ramiona
 \ Do dozownika Dermados™

Dermados (10000004): 1x1 szt.
Dermados do piany (10097150): 1x1 szt.
Tacka zabezpieczająca (10099826): 1x10 szt.
Ramię czerwone (10026606): 5x4 szt.
Ramię żółte (10026607): 5x4 szt.
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Nexa™ – system dozowania Opakowania
 \ �System�zamknięty�bez�dostępu�powietrza�–�bezpieczeństwo�użytkowania,�redukcja�
ryzyka�zakażenia�krzyżowego

 \ �Bakteriostatyczny�–�przycisk�dozownika�manualnego�pokryty�jest�powłoką,�która�
hamuje�rozwój�bakterii

 \ Możliwość�zmiany�dozowania�–�opcja�małej�i�dużej�dozy
 \ �Bez�strat�produktu�–�zasysająca�się�butelka�umożliwia�jego�optymalne�wykorzystanie
 \ �Mniejsze�zużycie�baterii�–�energii�wystarcza�na�44%�dłużej.�Wersja�bezdotykowa�
korzysta�ze�standardowych�baterii,�które�łatwo�wymienić

 \ Mniej�odpadów�opakowaniowych�–�ochrona�środowiska
 \ Wygoda�–�jeden�rodzaj�butelki�do�wszystkich�typów�dozownika�Nexa
 \ �Jednorazowe�pompki�–�wyższy�poziom�higieny,�wyeliminowane�ryzyko�kontaminacji
 \ �Łatwość�montażu�–�możliwość�wykorzystania�istniejących�otworów�lub�przyklejenia�
dozownika

 \ �Uniwersalny�dozownik�nadaje�się�do�wszystkich�typów�produktów:�żeli,�płynów� 
i�pianek

 \ Posiada wskażnik niskiej ilości produktu i wyraźnie widoczną datę ważności
 \  Opatentowana niekapiąca pompka użyta w dozowniku zasysa nadmiar produktu, 
zapobiegając kapaniu

Preparaty do higieny rąk w butelkach o pojemności 750 ml
 \ Do�dozownika�NEXA™

Manualny dozownik Nexa™ (10034446): 6x1 szt.
Bezdotykowy dozownik Nexa™ (10034392): 6x1 szt.
Tacka zabezpieczająca (10032305) 1x1 szt.
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Uchwyty ścienne i łóżkowe Opakowania
 \  Służą do mocowania na ścianie lub poręczy łóżka butelki z preparatem myjącym, 
dezynfekcyjnym lub pielęgnującym

 \ Stanowią prosty system dozowania w komplecie z pompką
 \ Dzięki odpowiedniemu tworzywu łatwe do utrzymania w higienicznej czystości
 \ Przykręcane za pomocą wkrętów lub przyklejane taśmą samoprzylepną

Pompki
 \ Do butelek 500 ml
 \ Spieniające do butelek 400 ml

Wysuwany klips do butelki kieszonkowej
 \ Do butelek 100 ml

Uchwyt ścienny do butelki 500 ml (10200491): 1x20 szt.
Uchwyt z hakiem na łóżko szpitalne do butelki 500 ml (10039746): 1x10 szt.
Pompka do butelki 500 ml (10000015): 1x50 szt.
Pompka spieniająca do butelki 400 ml (10109978): 1x24 szt.
Klips (10008743): 2x48 szt.

SYSTEM
NEXA™

Tacka zabezpieczająca
 \ Do�dozownika�NEXA™



6

Dezynfekcja skóry
Oferujemy gamę produktów do dezynfekcji skóry. Są to preparaty do wszystkich 
rodzajów skóry, odpowiednie do codziennego i rutynowego stosowania. Dzięki przyjaznej 
formule i łatwości użycia są powszechnie stosowane przez pracowników, co pozwala  
w wyższym stopniu przestrzegać zaleceń procedur higieny.

De
zy

nf
ek

cj
a 

sk
ór

y

Citroclorex 2% Obszar zastosowań Opakowania
 \  Do higienicznej dezynfekcji rąk i dezynfekcji skóry (również bogatej 
w gruczoły łojowe)

 \  Zalecany do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami 
naruszającymi ciągłość skóry

 \ Gotowy do użycia roztwór chlorheksydyny w alkoholu etylowym
 \  Szeroki zakres działania: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżobójczy, 
działający na wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV)

 \  Zawiera 2% diglukonianu chlorheksydyny – pierwszy tego typu 
preparat na rynku!

 \ Rekomendacje CDC
 \ Krótki czas działania
 \ Szeroki wybór opakowań zapewnia wygodę użycia
 \ Pozwolenie nr 5649/14 na obrót produktem biobójczym

dezynfekcja skóry 4

dezynfekcja rąk 4

nie zawiera jodu 4

zawiera chlorheksydynę 4

100 ml butelka ze spryskiwaczem (3077270): 
80x100 ml
250 ml butelka ze spryskiwaczem (3077230): 
12x250 ml
500 ml butelka (3077290): 24x500 ml
1 l butelka (3077250): 12x1 l
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Skinsept™ Pur Obszar zastosowań Opakowania
 \  Do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, 
szczepieniami, pobraniem krwi lub zmianami opatrunku

 \  Szeroki zakres działania wobec mikroorganizmów występujących 
na powierzchni skóry: bakterii (łącznie z Tbc i MRSA) oraz grzybów 
i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota i Adeno)

 \ Krótki czas działania
 \  Alkohole jako substancje czynne gwarantują skuteczne odkażanie 
o przedłużonym czasie działania, brak pozostałości na skórze, 
odtłuszczanie skóry, szybkie schnięcie preparatu

 \ Autosterylny (Patent Europejski nr 0016319)
 \ Testowany klinicznie i dermatologicznie
 \  Pozwolenie nr 10728/M/96 na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego

dezynfekcja skóry przed 
iniekcjami, pobraniem krwi, 
szczepieniami itp.

4

dezynfekcja skóry przed 
operacjami i punkcjami

4

bezbarwny 4

nie zawiera jodu 4

350 ml butelka z atomizerem (3005350):
24x350 ml
1 l butelka (3005360): 12x1 l
5 l kanister (3005370): 1x5 l
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Skinsept™ Color Obszar zastosowań Opakowania
 \  Do odkażania skóry przed operacjami, wstrzyknięciami, punkcjami, 
pobraniem krwi i szczepieniami

 \  Szeroki zakres działania wobec mikroorganizmów występujących 
na powierzchni skóry: bakterii (łącznie z Tbc i MRSA) oraz grzybów 
i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota i Adeno)

 \ Krótki czas działania
 \  Alkohole jako substancje czynne gwarantują skuteczne odkażanie 
o przedłużonym czasie działania, brak pozostałości na skórze, 
odtłuszczanie skóry, szybkie schnięcie preparatu

 \ Autosterylny (Patent Europejski nr 0016319)
 \ Testowany klinicznie i dermatologicznie
 \  Pozwolenie nr 10729/M/96 na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego

dezynfekcja skóry przed 
iniekcjami, pobraniem krwi, 
szczepieniami itp.

4

dezynfekcja skóry przed 
operacjami i punkcjami

4

barwiony 4

nie zawiera jodu 4

350 ml butelka z atomizerem (3005320):
24x350 ml
1 l butelka (3005330): 12x1 l
5 l kanister (3005340): 1x5 l
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Incidin™ M Spray Extra Obszar zastosowań Opakowania
 \  Do spryskiwania stóp, skarpet i butów w profilaktyce 
przeciwgrzybiczej stóp 

 \ Preparat antybakteryjny
 \  Zawiera alkohol i wysoko aktywny fungicyd zapobiegający 
reinfekcjom

 \ Poprawia komfort stóp
 \ Usuwa nieprzyjemny zapach
 \ Hamuje wydzielanie potu
 \ Idealny dla personelu medycznego, do obuwia i skóry stóp
 \ Dodać kolejny punkt:
 \ Możliwość stosowania w urządzeniach do spryskiwania stóp Incimat
 \ Potwierdzenie wydania notyfikacji z portalu CPNP nr 1489805

stopy 4

skarpety i obuwie 4

obuwie operacyjne 4

profilaktyka przeciwgrzybicza 4

350 ml butelka z atomizerem (3028950):
24x350 ml
5 l kanister (3028990): 2x5 l
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Oralsept™ Obszar zastosowań Opakowania
 \ Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej i gardła
 \  Spektrum działania chlorheksydyny obejmujące bakterie Gram (+) 
i (-), grzyby, wirusy HIV i Hermes simplex

 \  Dodatek substancji smakowo–zapachowej (smak miętowy lub 
oryginalny)

 \ CPNP nr 1489388 (smak oryginalny), nr 1489644 (smak miętowy)
 \ Zastosowanie chlorheksydyny: 

- leczenie i profilaktyka próchnicy zębów 
- leczenie zapaleń dziąseł i chorób przyzębia 
- stany zapalne jamy ustnej, dziąseł, przyzębia i gardła 
- po zabiegach chirurgicznych i urazach w obrębie jamy ustnej

jama ustna, gardło 4

bezbarwny 4

nie zawiera jodu 4

300 ml butelka (smak miętowy) (3037140):
12x300 ml
300 ml butelka (smak oryginalny) (3037130):
12x300 ml

De
zy

nfe
kc

ja 
bło

n ś
luz

ow
yc

h

Skinsept™ mucosa Obszar zastosowań Opakowania
 \ Do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry
 \  Szerokie spektrum działania wobec mikroorganizmów najczęściej 
występujących na śluzówkach: bakterii, grzybów, pierwotniaków, 
aktywny wobec wirusów HIV, HBV i Herpes

 \ Aktywny również przy obciążeniu krwią i substancjami białkowymi
 \ Krótki czas działania
 \ Autosterylny (Patent Europejski nr 0016319)
 \  Pozwolenie nr 13033 na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego

błony śluzowe 4

bezbarwny 4

nie zawiera jodu 4

500 ml butelka (3005380): 12x500 ml
1 l butelka (3005390): 12x1 l

- leczenie owrzodzeń i odleżyn dziąseł spowodowanych użytkowaniem protez
- przy leczeniu szynami chirurgicznymi i wyciągami międzyszczękowymi
- przy użyciu aparatów ortodontycznych i protez
- u osób niepełnosprawnych, mających kłopoty z oczyszczaniem zębów
- do usuwania nieprzyjemnego zapachu z ust
- w celu ułatwienia higieny protez zębowych
- w codziennej higienie jamy ustnej
-  w stomatologii do płukania jamy ustnej przed i po zabiegach np. usunięcie zęba, unieruchomienie złamań po urazach

Dezynfekcja błon śluzowych
Podstawy antyseptyki odgrywają istotną rolę w pracy kliniki, w praktyce lekarskiej  
i stomatologicznej. Preparaty Ecolab to środki dostosowane do biotopu śluzówek, działają 
szybko i długotrwale na patogenną mikroflorę śluzówek. Są dobrze tolerowane zarówno na 
błonach śluzowych, jak i nabłonkach przejściowych człowieka.

Opakowanie:     

Zestaw procedur higienicznych dla gabinetu stomatologicznego (PHGS)

Zestaw procedur higienicznych dla gabinetu lekarskiego (PHGL)

Zestaw procedur higienicznych dla pracowni protetycznej (PHGP)

Zauważając bieżącą potrzebę rynku prywatnych usług medycznych i wychodząc 
naprzeciw naszym klientom przygotowaliśmy absolutnie nowatorski produkt –  
Zestaw procedur higienicznych.

Procedury higieniczne zostały opracowane z myślą o obowiązujących przepisach oraz 
szczególnych wymaganiach stawianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. 
Produkt ten jest kierowany do gabinetów lekarskich, stomatologicznych i pracowni 
protetycznych.
Klient decydując się na ten produkt otrzymuje wszystko, co niezbędne w gabinecie – 
komplet procedur, plansze, naklejki itp.
W celu ułatwienia realizacji zamówień na zestawy procedur prosimy o składanie ich 
na odrębnym formularzu, który znajdą Państwo na naszych stronach www.ecolab.pl.

Wierzymy, że nasze Zestawy procedur higienicznych pomogą wprowadzić 
nowoczesne standardy higieniczne, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa 
personelu medycznego i pacjentów.

ZESTAW PROCEDUR HIGIENICZNYCH
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Mycie i dezynfekcja narzędzi  
i wierteł
Skontaminowane narzędzia są źródłem ryzyka zakażeń, dlatego istotna dla ochrony 
personelu jest natychmiastowa dezynfekcja instrumentarium medycznego zaraz po użyciu. 
Dzięki doskonałym właściwościom myjącym i braku efektu utrwalania zanieczyszczeń 
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Sekusept™ Pulver Obszar zastosowań Opakowania
 \  Szerokie spektrum działania obejmujące: bakterie, drożdże, wirusy 
(HBV, HCV, HIV oraz Adeno, Rota, Polio, Papova), a po dodaniu 
aktywatora również prątki gruźlicy (Tbc) i spory bakterii

 \ Krótki czas działania – już od 30 min
 \  Przetestowany zgodnie z metodyką DGHM (Niemieckie Towarzystwo 
Higieny i Mikrobiologii) i normami europejskimi

 \ Preparat czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko, plwocinę i wydzieliny
 \ Substancja aktywna nowej generacji
 \ Zmniejszone pylenie, całkowicie rozpuszczalny
 \ Doskonałe właściwości myjące
 \ Bardzo dobra tolerancja materiałowa
 \ Bezwonny w roztworze
 \ Opinia firmy Olympus
 \ Wyrób medyczny klasy IIb

instrumenty medyczne 4

endoskopy 4

inkubatory 4

powierzchnie 4

myjka ultradźwiękowa 4

szkło laboratoryjne 4

2 kg wiadro z miarką dozującą (3049400): 4x2kg
10 kg wiadro z miarką dozującą
(3049420): 1x10kg
20 kg worek (3049430): 1x20 kg
2 l butelka aktywatora
(3031270): 4x2 l
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Sekusept™ Aktiv Obszar zastosowań Opakowania
 \  Skuteczny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów: HBV, HCV, 
HIV i wirusów testowych wg. DVV (Adeno, Papova, Vakzinia i Polio) oraz 
sporobójczy (Bacillus subtilis)

 \ Na bazie aktywnego tlenu
 \ W postaci całkowicie rozpuszczalnego granulatu
 \ Bardzo krótki czas działania - już od 5 min
 \ Doskonała tolerancja materiałowa
 \  Brak interakcji z innymi substancjami aktywnymi wykorzystywanymi 
do maszynowej dezynfekcji końcowej (niepotrzebne płukanie po 
czyszczeniu wstępnym Sekusept Aktiv)

 \ Doskonałe właściwości myjące
 \ Zminimalizowany efekt pienienia
 \ Opinia firmy Olympus
 \ Wyrób medyczny klasy IIb

instrumenty medyczne 4

endoskopy 4

myjka ultradźwiękowa 4

1,5 kg wiadro (3050490): 4x1,5 kg
6 kg wiadro (3050580): 1x6 kg
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Sekusept™ Plus Obszar zastosowań Opakowania
 \  Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), 
grzyby i wirusy: osłonione (HBV, HCV, HIV) zgodnie z zaleceniem 
01/2004 RKI (Instytut Roberta Kocha) oraz Adeno i Papova

 \ Krótki czas działania – już od 15 min
 \ Umieszczony na liście VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)
 \ Zawiera Glukoprotaminę™ – innowacyjną substancję aktywną
 \ Zawiera inhibitory korozji
 \ Przyjemny zapach
 \ Doskonałe właściwości myjące
 \ Bardzo dobra tolerancja materiałowa
 \ Opinia firmy Olympus
 \ Wyrób medyczny klasy IIb

instrumenty medyczne 4

endoskopy 4

myjka ultradźwiękowa 4

2 l butelka (3045570): 4x2 l
6 l kanister (3012500): 1x6 l
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Seku™ Extra Obszar zastosowań Opakowania
 \  Aktywny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów i wirusów: HBV, HIV, 
Adeno, Papova, SV40, Vakzinia i Polio

 \ Krótki czas działania – już od 15 min
 \  Przetestowany zgodnie z metodyką DGHM (Niemieckie Towarzystwo 
Higieny i Mikrobiologii), DVV (Niemieckie Towarzystwo Zwalczania 
Chorób Wirusowych) i PZH

 \ Bez formaldehydu
 \ Wysoce skoncentrowany
 \ Dobre właściwości myjące
 \ Bardzo dobra tolerancja materiałowa
 \ Opinia firmy Olympus
 \ Wyrób medyczny klasy IIb

instrumenty medyczne 4

endoskopy 4

myjka ultradźwiękowa 4

2 l butelka (3031230): 4x2 l
6 l kanister (3018370): 1x6 l
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Sekudrill™ + aktywator Obszar zastosowań Opakowania
 \  Szerokie spektrum działania obejmujące: bakterie, drożdże, wirusy 
(łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, Papova, a po dodaniu aktywatora 
również prątki gruźlicy (Tbc)

 \ Krótki czas działania – już 15 min
 \  Przetestowany zgodnie z metodyką PZH, IGiChP, RKI (Instytut 
Roberta Kocha), VAH (Stowarzyszenie Higieny Sosowanej)

 \ Preparat gotowy do użycia
 \ Doskonałe właściwości myjące
 \ Bardzo dobra tolerancja materiałowa
 \ Zawiera inhibitory korozji
 \ Wyrób medyczny klasy IIb

rotujące instrumenty me-
dyczne

4

wiertła 4

frezy kostne 4

narzędzia ścierne i polerujące 
(gumki silikonowe, płytki cera-
miczne, narzędzia do leczenia 
kanałowego itp.)

4

myjka ultradźwiękowa 4

combipack (but. 2 l + but. 60 ml aktywator)
(3053520): 4 x(2 l+60 ml)

białkowych produkty Ecolab gwarantują skuteczny proces mycia i dezynfekcji.
Coraz bardziej skomplikowane i precyzyjne narzędzia (również obrotowe) wymagają 
stosowania takich preparatów, których skuteczność jest równie istotna, jak tolerancja 
materiałowa i szybkość działania. Tylko właściwie dobrane metody dezynfekcji narzędzi 
oraz odpowiednie procedury postępowania, gwarantują długie i bezpieczne korzystanie  
z posiadanego przez Państwa instrumentarium.
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Wanny Sekusept™ Opakowania
 \  Wanna o poj 2 l: wykonana z polipropylenu, przezroczysta pokrywa z 
makrolonu, wkładka-sito z PCV 
Wymiary (wewn. w mm): A x B x H =300 x 150 x 100

 \  Wanna o poj 8 l: wykonana z polipropylenu, przezroczysta pokrywa z 
makrolonu, wkładka-sito z PCV 
Wymiary (wewn. w mm): A x B x H =290 x 300 x 200

 \  Wanna o poj 10 l: wykonana z polipropylenu, przezroczysta pokrywa 
z makrolonu 
Wymiary (wewn. w mm): A x B x H =500 x 290 x 100

Sekudrillbox™
Miniaturowa wanienka przeznaczona do dezynfekcji wierteł, ściernic z 
użyciem prepapatu dezynfekcyjnego Sekudrill. Sekudrillbox jest wypo-
sażony w sito odcedzające, pokrywa wanienki posiada otwór służący do 
łatwego umieszczania wierteł w pojemniku. 
Wymiary (wewn. w mm): Ø x H = 74 x 50

wanna o poj. 2 l (10000049): 1x1 szt.
wanna niebieska o poj. 2 l (10094627): 1x1 szt.
wanna o poj. 8 l (10000235): 1x1 szt.
wanna o poj. 10 l (10000331): 1x1 szt.
Sekudrillbox:
1 szt. (10010770): 1x1 szt.
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Sekulyse Obszar zastosowań Opakowania
 \  Aktywny w stosunku do bakterii, prątków, drożdży i wszystkich 
wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV)

 \  Płynny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi 
medycznych, giętkich endoskopów i ich osprzętu oraz innych 
wyrobów medycznych

 \  Posiada doskonałe właściwości myjące, skutecznie usuwa osady i 
pozostałości organiczne z narzędzi np. rozpuszcza zakrzepłą krew

 \ Szerokie spektrum bójcze przy niskim stężeniu, krótki czas działania
 \ Maksymalny efekt mycia przy jednoczesnej redukcji czyszczenia
 \ Bardzo wydajny i ekonomiczny w użyciu
 \ Doskonała kompatybilność materiałowa
 \  Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych 
i półautomatycznych

 \ Wyrób medyczny kl IIb

instrumenty medyczne 4

endoskopy 4

myjka ultradźwiękowa 4

6 l kanister (3003100): 2x6 l
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Sekumatic™ - maszynowe przygotowanie narzędzi
Nasz asortyment płynnych środków myjących, neutralizujących oraz 
dezynfekujących zapewnia wydajne kosztowo rozwiązania służące do 
dezynfekcji szerokiej gamy przyrządów medycznych bez konieczności 
kompromisu w zakresie skuteczności i tolerancji materiałowej. Produkty 
przeznaczone do myjni-dezynfektorów.

Więcej szczegółów dotyczących palety produktów Sekumatic™ znajdą 
Państwo w ulotkach produktowych dostępnych na naszej stronie  
www.ecolab.pl
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ODKRYJ EFEKT OXY
Ecolab z przyjemnością przedstawia nową paletę produktów Incidin Oxy, które zapewniają 
doskonałe rezultaty mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym. Incidin Oxy to 
bardzo skuteczne, gotowe do użycia preparaty w postaci piany/sprayu lub jednorazowych 
chusteczek na bazie szybkodziałającego H2O2

TM.
Produkty Incidin Oxy zawierające szybkodziałający nadtlenek wodoru jako składnik aktywny, 
po raz pierwszy w sposób wyjątkowy łączą w sobie to, co do tej pory było niemożliwe:

CONVENIENT

SAFE

EFFECTIVE

COMPLIANCE
ENHANCING
DISINFECTANTS 

WYGODNE

SKUTECZNE

UŁATWIAJĄCE
PRZEPROWADZENIE
PRAWIDŁOWEJ
DEZYNFEKCJI

BEZPIECZNESkuteczność
 \  Szybkie działanie o szerokim spektrum 
bójczym, włączając w to bakterie, wirusy  
i spory
 \Krótkie czasy działania
 \Skuteczność przeciwko Clostridium difficile
 \Zgodność z normą EN 16615

 \Doskonała kompatybilność materiałowa
 \  Bezpieczne i przyjazne dla użytkownika  
i pacjenta
 \  Substancja aktywna rozkładająca się na 
wodę i tlen

Bezpieczeństwo

Wygoda
Ułatwienie  
przestrzegania higieny

 \ Jednoczesne mycie i dezynfekcja
 \Produkty gotowe do użycia
 \Brak pozostałości na powierzchniach
 \Poręczne, wygodne opakowania

 \  Połączenie korzyści umożliwia 
przeprowadzenie prawidłowej dezynfekcji
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Incidin™ OxyFoam & OxyWipe Obszar zastosowań Opakowania
 \ Płyn w postaci piany/sprayu oraz chusteczki dezynfekcyjne
 \  Szerokie spektrum działania, włączając w to bakterie i wirusy  
(łącznie z HBV, HCV, HIV)

 \ Doskonała tolerancja materiałowa
 \ Brak aktywnych pozostałości na powierzchniach 
 \ Zgodność z normą EN 16615
 \ Krótkie czasy działania
 \ Wysoka skuteczność mycia i dezynfekcji
 \ Rozmiar chusteczki: 20 x 20 cm
 \ Rozmiar chusteczki XL: 25 x 37 cm
 \  Produkty z gamy IncidinOxy zarejestrowane jako wyrób medyczny  
i produkt biobójczy

 \  Pozwolenie URPLWMiPB na obrót produktem biobójczym  
OxyFoam: nr 6886/17, OxyWipe S: nr 6845/17

małe powierzchnie
(np. blaty, stoliki, asystory)

4

końcówki stomatologiczne, 
elementy unitu

4

sprzęt i aparatura medyczna 4

powierzchnie nieodporne na 
działanie alkoholi
(np. fotele stomatologiczne, 
leżanki)

4

750 ml  butelka ze spryskiwaczem (3082180): 
6x750 ml
Chusteczki op. 100 szt. (3082380): 6x100 szt.
Chusteczki XL op. 50 szt. (3092080): 6x50 szt.
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Incidin™ OxyFoam S & OxyWipe S Obszar zastosowań Opakowania
 \ Płyn w postaci piany/sprayu oraz chusteczki dezynfekcyjne
 \  Pełne spektrum działania, włączając w to bakterie, wirusy  
(łącznie z HBV, HCV, HIV) i spory

 \ Doskonała tolerancja materiałowa
 \ Brak aktywnych pozostałości na powierzchniach 
 \ Zgodność z normą EN 16615
 \ Krótkie czasy działania
 \ Wysoka skuteczność mycia i dezynfekcji
 \ Rozmiar chusteczki: 20 x 20 cm
 \ Rozmiar chusteczki XL: 25 x 37 cm
 \  Produkty z gamy IncidinOxy zarejestrowane jako wyrób medyczny  
i produkt biobójczy

 \  Pozwolenie URPLWMiPB na obrót produktem biobójczym  
OxyFoam S: nr 6896/17, OxyWipe S: nr 6891/17

małe powierzchnie
(np. blaty, stoliki, asystory)

4

końcówki stomatologiczne, 
elementy unitu

4

sprzęt i aparatura medyczna 4

powierzchnie nieodporne na 
działanie alkoholi  
(np. fotele stomatologiczne, 
leżanki)

4

750 ml butelka ze spryskiwaczem (3082080): 
6x750 ml
5 l kanister (3091800) : 2x5 l
Chusteczki op. 100 szt. (3082260): 6x100 szt.
Chusteczki XL op. 50 szt. (3092040): 6x50 szt.

SPOROBÓJCZE

Wirusobójczy2  
MIN. 1

(WARUNKI CZYSTE)

Sporobójczy 
Clostridium difficile

5  
MIN. 1

(EN 16615)

Bakteriobójczy1  
MIN. 1

(EN 16615)

1 Wirusobójczy wobec 
wirusów osłonionych

15  
SEK. 1

Wirusobójczy  
wobec norowirusów

15  
MIN.1Bakteriobójczy15  

SEK. 
(EN 16615)

NOWOŚĆ: XL

NOWOŚĆ: XL
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Incidin™ Dry Wipes + Dozownik Obszar zastosowań Opakowania
 \  Przyjazny i uniwersalny system suchych chusteczek w dwóch 
dostępnych wariantach: Premium i Basic

 \  Chusteczki Premium dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 99 
chusteczek o wymiarach 20x38 cm i gramaturze 60 g/m2

 \  Chusteczki Basic dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 99 
chusteczek o wymiarach 20x38 cm i gramaturze 40 g/m2

 \  System jest kompatybilny z produktami gotowymi do użycia takimi 
jak: Incidin Liquid Spray, Incidin Foam oraz produktami w postaci 
koncentratu takimi jak: Incidin Pro, Incidin Plus, Incidin Rapid i Incidin 
Extra N

 \  Wszystkie koncentraty mogą być używane w różnych stężeniach 
dostosowanych do adekwatnego spektrum bójczego

 \ Dozownik wielokrotnego użycia oraz kolorowy system zamknięć

Suche chusteczki przeznaczone do 
nasączania preparatami gotowymi 
do użycia lub roztworami roboczymi 
przygotowanymi z koncentratów.
Kompatybilne i przetestowane 
z produktami Ecolab.
Dezynfekcja powierzchni dostosowanych 
do wybranych produktów do nasączania.
Działanie potwierdzone badaniami 
mikrobiologicznymi.

dozownik Incidin™ (10033125): 1x1 szt.
chusteczki Incidin™ Premium (10010279): 
6 x 1 rolka x 99 chusteczek
kolorowe zamknięcia do dozownika (10015889): 
6 x 1 komplet
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Incides™ N Obszar zastosowań Opakowania
 \  Chusteczki o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym 
i prątkobóczym. Skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych 
(łącznie z HBV, HCV, HIV), a także wirusów Rota, Adeno, Papova, 
Simian SV40 i Noro

 \ Szybka dezynfekcja powierzchni wg DGHM już w 1 min
 \ Gotowe do użycia
 \ Bez aldehydów
 \ Krótki czas działania
 \ Rozmiar chusteczek: 130 x 245 mm
 \ Brak pozostałości na powierzchniach
 \ Możliwość nabycia wkładów uzupełniających
 \ Wyrób medyczny klasy IIa

małe powierzchnie
(np. blaty, stoliki, asystory)

4

końcówki stomatologiczne, 
elementy unitu

4

sprzęt i aparatura medyczna 4

90 szt. pojemnik (3042530): 6x90 szt.
90 szt. op. uzup. (3042550): 5x90 szt.
pakiet startowy - 1x poj. + 2 x op. uzup.
(3042590): 3x90 szt.
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Sani-Cloth 70 Obszar zastosowań Opakowania
 \  Chusteczki o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym 
i prątkobóczym. Skuteczne wobec wszystkich wirusów osłonionych 
(łącznie z HBV, HCV, HIV)

 \ Szybka dezynfekcja powierzchni wg DGHM już w 1 min
 \ Gotowe do użycia
 \ Na bazie alkoholu
 \ Krótki czas działania
 \ Rozmiar chusteczek: 130 x 185 mm oraz 200 x 220 mm
 \ Brak pozostałości na powierzchniach
 \ Chusteczki nasączone w procesie produkcji
 \ Wyrób medyczny klasy IIa

małe powierzchnie
(np. blaty, stoliki, asystory)

4

końcówki stomatologiczne, 
elementy unitu

4

sprzęt i aparatura medyczna 4

200 szt. pojemnik (3080840): 6x200 szt.
125 szt. pojemnik (3080820): 6x125 szt.
125 szt. op. uzup. (3080860): 9x125 szt.
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Sani-Cloth Active Obszar zastosowań Opakowania
 \  Chusteczki o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym 
i prątkobójczym. Skuteczne wobec wirusów (łącznie z wirusami Noro 
i Polio)

 \ Dezynfekcja powierzchni wg DGHM już w 5 min
 \ Gotowe do użycia
 \  Doskonała tolerancja materiałowa (odpowiednie do stosowania na 
wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi)

 \ Rekomendacje producentów głowic USG (GE i Philips)
 \  Rozmiar chusteczek: 130 x 220 mm, 200 x 220 mm  
oraz 245 x 300 mm

 \ Jednoczesne mycie i dezynfekcja
 \ Chusteczki nasączone w procesie produkcji
 \ Wyrób medyczny klasy IIa

małe powierzchnie
(np. blaty, stoliki, asystory)

4

końcówki stomatologiczne, 
elementy unitu

4

sprzęt i aparatura medyczna 4

powierzchnie nieodporne na 
działanie alkoholi
(np. fotele stomatologiczne, 
leżanki)

4

225 szt. wiaderko (3051620): 1x225 szt.
200 szt. pojemnik (3051560): 6x200 szt.
125 szt. pojemnik (3051580): 6x125 szt.
125 szt. op. uzup. (3051600): 9x125 szt.

Chusteczki dezynfekcyjne
Gotowe do użycia, praktyczne chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu 
medycznego to łatwe stosowanie i możliwość natychmiastowego użycia. Zastosowanie 
chusteczek nasączonych roztworem substancji aktywnej zmniejsza nakład pracy oraz 
zwiększa bezpieczeństwo produktu. Chusteczki Ecolab przeznaczone są do jednorazowego 
użycia, tak więc wykluczone jest prawdopodobieństwo wystąpienia skażenia krzyżowego. 
Wysoka skuteczność dezynfekcji i wysokie bezpieczeństwo dla użytkownika to podstawowe 
cechy, dzięki którym klienci coraz chętniej sięgają po takie rozwiązania.



12

Sz
yb

ka
 d

ez
yn

fe
kc

ja

Incidin™ Foam Obszar zastosowań Opakowania
 \  Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji urządzeń i sprzętu 
medycznego

 \  Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), 
grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV), 
Vaccinia, Adeno, Papova, Rota

 \  Przetestowany zgodnie z metodyką PZH, DGHM (Niemieckie 
Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), RKI (Instytut Roberta Kocha), 
VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)

 \ Szybka dezynfekcja powierzchni wg DGHM już w 1 min
 \ Zawiera Glukoprotaminę™ – innowacyjną substancję aktywną
 \ Przyjemny cytrynowy zapach
 \ W postaci piany
 \ Dobra tolerancja materiałowa
 \ Wyrób medyczny klasy IIa

małe powierzchnie
(blaty, stoliki, itp.)

4

sprzęt medyczny (fotele zabie-
gowe, łóżka itp.)

4

aparatura medyczna 4

powierzchnie nieodporne na 
działanie alkoholi

4

750 ml butelka ze spryskiwaczem (3046010):
16x750 ml
5 l kanister (3013440): 2x5 l
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Incidin™ Liquid Spray Obszar zastosowań Opakowania
 \  Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji urządzeń i sprzętu 
medycznego

 \  Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA 
i Tbc), grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) 
oraz wirusy: Adeno, Papova, Rota

 \  Przetestowany zgodnie z metodyką PZH, DGHM (Niemieckie 
Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), RKI (Instytut Roberta Kocha), 
VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)

 \ Szybka dezynfekcja powierzchni wg DGHM już w 1 min
 \ Bez aldehydów
 \ Przyjemny zapach
 \ Dobra tolerancja materiałowa
 \ Wyrób medyczny klasy IIa
 \  Posiada opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka  
nr PO-ZF/539/K-27/03/18

małe powierzchnie
(blaty, stoliki, itp.)

4

sprzęt medyczny (np. końców-
ki stomatologiczne)

4

aparatura medyczna 4

650 ml butelka ze spryskiwaczem (3041660):
12x650 ml
1 l butelka (3041620): 12x1 l
5 l kanister (3041640): 2x5 l

Szybka dezynfekcja  
powierzchni i urządzeń
Gotowe do użycia preparaty do dezynfekcji urządzeń i sprzętu medycznego są niezastąpione 
w przypadku konieczności przeprowadzenia szybkiej dezynfekcji. Dobre pokrycie 
dezynfekowanej powierzchni oraz szybkie wysychanie bez pozostałości to najlepsze  
z możliwych zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjenta i personelu.
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Mycie i dezynfekcja dużych 
zmywalnych powierzchni
Preparaty do mycia i dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni to koncentraty, przeznaczone 
do rozpuszczania w wodzie. Nasze produkty zostały opracowane z myślą o łatwym i wygodnym 
dozowaniu, a niskie stężenia użytkowe gwarantują ekonomiczność użycia.
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Incidin™ Pro Obszar zastosowań Opakowania
 \ Koncentrat do mycia i dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni
 \  Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, drożdże, prątki 
(włącznie z Tbc), wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV 
i HIV) oraz  Adeno, Rota i Noro

 \  Przetestowany zgodnie z metodyką: EN, DGHM (Niemieckie 
Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), RKI (Instytut Roberta Kocha), 
VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) i IGiChP

 \ Krótki czas działania
 \ Niskie stężenie użytkowe
 \ Doskonałe właściwości myjące
 \  Doskonała tolerancja materiałowa począwszy od metali, linoleum  
i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne

 \ Bez aldehydu i substancji zapachowych - bezwonny w roztworze
 \ Możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących DG1, DG3
 \  Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka  
nr OP-ZF/311/K-3/18

 \ Wyrób medyczny kl IIa

duże powierzchnie 4

sprzęt medyczny 4

przedmioty przez zanurzenie 4

2 l butelka z dozownikiem (3076660): 3x2 l
6 l kanister (3076750): 1x6 l
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Incidin™ Extra N Obszar zastosowań Opakowania
 \ Koncentrat do mycia i dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni
 \  Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, prątki gruźlicy, 
drożdże, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV i HIV) 
Simian, Adeno, Rota i Noro

 \ Zawiera Glukoprotaminę™ – innowacyjną substancję aktywną
 \  Dzięki połączeniu glukoprotaminy i QAV cechuje się doskonałymi 
właściwościami myjącymi

 \ Bardzo dobra tolerancja materiałowa
 \ Możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących DG1, DG3
 \ Wyrób medyczny kl II a

duże powierzchnie 4

sprzęt medyczny 4

przedmioty przez zanurzenie 4

2 l butelka (3054800): 3x2 l
6 l kanister (3054850): 1x6 l

De
zy

nf
ek

cj
a 

i m
yc

ie

Incidin™ Plus Obszar zastosowań Opakowania
 \ Koncentrat do mycia i dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni
 \  Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA 
i Tbc), grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) 
oraz Adeno, Papova, Rota

 \  Przetestowany zgodnie z metodyką PZH, DGHM (Niemieckie 
Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), RKI (Instytut Roberta 
Kocha), VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) oraz wg norm 
europejskich

 \ Zawiera Glukoprotaminę™ – innowacyjną substancję aktywną
 \ Doskonałe właściwości myjące
 \  Substancja mikrobójcza na bazie naturalnych, odnawialnych 
surowców

 \ Bardzo dobra tolerancja materiałowa
 \ Wyrób medyczny klasy IIa

duże powierzchnie 4

sprzęt medyczny 4

przedmioty przez zanurzenie 4

2 l butelka z dozownikiem (3054870): 3x2 l
6 l kanister (3054920): 1x6 l
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Actichlor™ Granules Obszar zastosowań Opakowanie
 \  Preparat dezynfekcyjny w postaci granulatu do zasypywania plam 
krwi, wydalin, wydzielin

 \  Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), 
grzyby i wirusy

 \ Zawiera aktywny chlor
 \ Gotowy do użycia
 \ W postaci granulatu
 \ Pozwolenie MZ nr 1345/04 na obrót produktem biobójczym

powierzchnie zanieczyszczone 
substancją organiczną

4

rozlana krew, wydzieliny,
wydaliny

4

500 g pojemnik (3037680): 12x500 g
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Actichlor™ Plus Obszar zastosowań Opakowanie
 \ Preparat myjąco dezynfekujący w postaci tabletek
 \  Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), 
grzyby i wirusy (HBV, HCV, HIV oraz Polio, Adeno), a także spory 
(Clostridium difficile)

 \ Preparat przetestowany zgodnie z metodyką PZH i IGiChP
 \ Zawiera aktywny chlor
 \ Niskie stężenie użytkowe, jedna tabletka na 1 l wody
 \ W postaci tabletek
 \ Dobre właściwości myjące
 \ Wszechstronne zastosowanie
 \ Pozwolenie MZ nr 2791/05 na obrót produktem biobójczym

powierzchnie duże 4

powierzchnie zanieczyszczone 
substancjami organicznymi

4

sanitariaty 4

sprzęt (basen, nerka, itp.) 4

zakłady żywienia zbiorowego, 
kuchenki oddziałowe, kuchnie

4

rozlana krew, wydzieliny,
wydaliny

4

przedmioty przez zanurzenie 4

pojemnik 150 tabl. x 4,1 g (3053530):
6x150 tabl.
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Medicarine™ Obszar zastosowań Opakowanie
 \ Chlorowy preparat dezynfekcyjny w postaci tabletek
 \  Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), 
grzyby i wirusy

 \ Preparat przetestowany zgodnie z metodyką PZH i IGiChP
 \ Zawiera aktywny chlor
 \ Niskie stężenie użytkowe, jedna tabletka na 1,5 l wody
 \ W postaci tabletek
 \  Wszechstronne zastosowanie - do dezynfekcji powierzchni, także do 
kratek ściekowych, odpływów wody, syfonów

 \ Pozwolenie MZ nr 0183/03 na obrót produktem biobójczym

powierzchnie duże 4

powierzchnie zanieczyszczone 
substancjami organicznymi

4

sanitariaty 4

sprzęt (basen, nerka, itp.) 4

zakłady żywienia zbiorowego, 
kuchenki oddziałowe, kuchnie

4

rozlana krew, wydzieliny,
wydaliny

4

przedmioty przez zanurzenie 4

pojemnik 300 tabl. x 2,75 g (3017290):
6x300 tabl.
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Incidin™ active Obszar zastosowań Opakowania
 \ Koncentrat do dezynfekcji powierzchni w postaci proszku
 \  Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), 
grzyby, wirusy i spory (Clostridium difficile, Clostridium perfringens)

 \  Przetestowany zgodnie z metodyką PZH i IGiChP oraz wg norm 
europejskich

 \ Wysoka efektywność substancji aktywnej
 \  Może być stosowany na powierzchnie, przedmioty mające kontakt 
z żywnośćią

 \ Wyrób medyczny klasy IIa

duże powierzchnie 4

powierzchnie zanieczyszczone 
substancjami organicznymi

4

sprzęt medyczny 4

przedmioty przez zanurzenie 4

160 g pojemnik (3051910): 24x160 g
1,5 kg wiadro (3051890): 4x1,5 kg
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Laudamonium™ Obszar zastosowań Opakowania
 \ Preparat dezynfekcyjny do profilaktyki przeciwgrzybiczej
 \  Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA), 
grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) oraz 
Papova

 \  Przetestowany zgodnie z metodyką RKI (Instytut Roberta Kocha), 
VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) oraz wg norm 
europejskich

 \ Bardzo wydajny
 \ Dobre właściwości myjące
 \ Bardzo dobra tolerancja materiałowa
 \  Może być stosowany w profilaktyce przeciwgrzybiczej zarówno do 
skóry, jak i do dezynfekcji powierzchni

 \ Pozwolenie MZ nr 0184/03 na obrót produktem biobójczym

duże powierzchnie 4

sprzęt medyczny 4

sauna, solarium 4

higieniczne mycie rąk i skóry 4

profilaktyka przeciwgrzybiczna 4

2 l kanister (3041730): 3x2 l
6 l kanister (3054940): 1x6 l
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Środki myjące  
do rutynowego sprzątania
Prawidłowy sposób sprzątania w placówkach opieki zdrowotnej, musi opierać się na 
określonych zasadach. Środki myjące do codziennego rutynowego sprzątania muszą być 
skuteczne i bardzo wydajne. Kompatybilne z produktami dezynfekcyjnymi, tak by posadzki 
utrzymywały swój pierwotny wygląd. Dopełnieniem kompleksowej oferty jest również system 
dozujący, ułatwiający prace personelu sprzątającego.
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Penguin 4U Opakowania
 \  Unikatowy dozownik PENGUIN 4U został opracowany specjalnie do zastosowań związanych ze sprzątaniem 
i dezynfekcją

 \ System dozowania jest wyposażony w zawór umożliwiający wybór 4 produktów
 \  Zapewnia dokładne dozowanie produktów o wysokiej wydajności w celu osiągnięcia najlepszych wyników 
czyszczenia przy optymalnych kosztach

 \ Łatwy w obsłudze i bezpieczny dla pracowników
 \  Kompatybilny z nastepującymi preparatami Ecolab: Incidin Pro, Incidin Plus, Incidin Extra N, Brial Action Plus, 
Gloss Xpress Plus

dozownik: 1x1 szt.
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Eltra™ Obszar zastosowań Opakowanie
 \ Pierze, wybiela i dezynfekuje nie niszcząc włókna
 \  Umieszczony w wykazie PZH do chemiczno-termicznej dezynfekcji 
prania przy 65°C

 \  Do delikatnej, kolorowej i białej bielizny z włókien syntetycznych, 
mieszanych i czystej bawełny

 \ Doskonała siła prania już przy 60°C
 \ Działa biologicznie, skutecznie usuwając zabrudzenia białkiem
 \ Pierze równie dobrze w wodzie twardej oraz miękkiej
 \ Wyrób medyczny klasy IIa

pranie 4

dezynfekcja chemiczno-ter-
miczna 4

bielizna biała 4

bielizna kolorowa 4

6 kg wiadro kartonowe (1011210): 1x6 kg
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Chromol / Spray Cleaner / Pro Shine Special Opakowania

Chromol
 \ Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej
 \  Specjalna formuła tworzy warstwę ochronną zapobiegającą ponownym zabrudzeniom

Spray Cleaner
 \  Uniwersalny środek czyszczący: doskonale nadaje się do czyszczenia okien, luster, powierzchni i tworzyw 
sztucznych, płytek ceramicznych, wanien, zlewozmywaków, armatury

Pro Shine Special
 \ Przeznaczony do wszystkich drewnianych powierzchni oraz wszystkich powierzchni lakierowanych i malowanych
 \ Pozostawia warstwę ochronną zabezpieczającą powierzchnię

Chromol :500 ml butelka ze spryskiwaczem 
(902939): 6x500 ml
Spray Cleaner :500 ml butelka (9005200): 12x500 ml
Pro Shine Special :500 ml butelka ze 
spryskiwaczem (3029990): 6x500 ml
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System MAXX Opakowania

MAXX Brial2
 \ Wysoce skuteczny skoncentrowany środek do mycia powierzchni ogólnych oraz szklanych i błyszczących
 \  Łatwy i bezpieczny w użyciu, cechuje się doskonałą kompatybilnością materiałową. Szybko i skutecznie usuwa 
zabrudzenia sprawiając, że powierzchnie są widocznie czyste

MAXX Indur2
 \  Skoncentrowany środek do mycia i pielęgnacji posadzek bez spłukiwania o silnych właściwościach zwilżających, 
do stosowania z użyciem mopa oraz podczas polerowania metodą „Spray buffing” (spryskiwanie posadzki)

 \  Dokładnie czyści powierzchnie podłóg z codziennyhc zabrudzeń oraz zmniejsza przywieranie brudu w przypadku 
regularnego stosowania

MAXX Into2
 \ Środek do mycia powierzchni sanitarnych przeznaczony do codziennego użytku
 \  Z łatwością usuwa pozostałości z osadów wapiennych, urynowych, z mydła, tłuste zabrudzenia, np. odciski palców 
oraz zabrudzenia ze wszystkich powierzchni sanitarnych odpornych na działanie kwasów

 \ Długo utrzymujący się świeży zapach środka neutralizuje nieprzyjemny zapach uryny

MAXX Brial2: 1 l butelka (9084380): 12x1 l
MAXX Indur2: 1 l butelka (9085250): 12x1 l
MAXX Into2: 1 l butelka (9084700): 12x1 l
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Dystrybucja:

SEKUND
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TECHNIKA DEZYNFEKCJI RĄK
Zgodnie z wytycznymi WHO - Przewodnik po Higienie Rąk w Ochronie Zdrowia (Maj 2009)

Pobierz na dłoń minimum 3 ml preparatu dezynfekcyjnego Rozprowadź preparat wcierając go 
w całe dłonie

2

Rozprowadź preparat po zewnętrznych 
częściach dłoni łącznie z nadgarstkami 
i z przeplecionymi palcami

Pocieraj wewnętrzne części dłoni 
z przeplecionymi palcami

Złap palce każdej dłoni i pocieraj 
przekręcając w bok tam i z powrotem

3 4

1b

5

Chwyć kciuk każdej dłoni drugą ręką 
i wykonaj ruch obrotowy

Dociśnij palce każdej dłoni do drugiej 
dłoni i wykonaj ruch obrotowy

Po wyschnięciu Twoje ręce  
są bezpieczne

6 7 8

1a


