
Promocja obowiązuje od 1.10.2016 do 31.01.2017 lub do wyczerpania zapasów.
Promocja nie obejmuje klientów kupujących w oparciu o umowy przetargowe.
Propozycje zawarte w gazetce nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.  



WYMIEŃ NA JEDNĄ SPOŚRÓD NAGRÓD:

Waga kuchenna

Golarka 
do ubrań

Termokubek

35 ZNACZKÓW

Więcej informacji o Promocji 2 znajduje się na ostatniej stronie gazetki 
oraz na www.medisept.pl. 

MAŁE POWIERZCHNIE

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

SZYBKA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Grzyby
Prątki gruźlicy

Bakterie

CzasSpektrum wg normy EN 14885

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

1 min.
1 min.
5 min.

1 min.

Grzyby
Prątki gruźlicy

Bakterie

CzasSpektrum wg normy EN 14885

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

1 min.
1 min.
5 min.

1 min.

Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia 
delikatnych powierzchni

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

Gotowa do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu

Przyjemny, cytrusowy zapach

Bezalkoholowa pianka

Do powierzchni mających kontakt z żywnością

Dobre właściwości myjące

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

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

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

Gotowe do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu

Zalecane do lamp i głowic USG

Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością

Prątki gruźlicy już w 5 min.

Chusteczki włókninowe 13x20 cm, 23 g/m2

 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT

 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT

działa
w 1 min.
na B, F, V

działa
w 5 min.
na Tbc

działa
w 1 min.
na B, F, V

działa
w 5 min.
na Tbc

 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT

2790

brutto 30,13

zł netto 1l

2090

brutto 22,57

zł netto
100 
  szt.

puszka
1470

brutto 15,88

zł netto
100 
  szt.

wkład



® 3 x Velodes Soft 500 ml

3 x Medi Spray 1 l ®Viruton  Forte 1 l ®+ Velox  Wipes NA 
    100 szt.   

®3 x Velox  Top AF    

®Velox  Wipes NA 100 szt.
®+ 2 x Velox  Wipes NA wkład     

®2 x Velox  Foam Extra 1 l    

działa
w 1 min.,
Tbc 5 min.

ulepszona
formuła Lex Feel
- gładkie dłonie

działa na B, F, V 
Rota, Noro
w 30 sek.

działa
na Adeno, Rota

w 30 sek.

2790
zł netto/szt.

brutto 30,13

90
zł netto/szt.

super cena

brutto 25,81
23

2030
zł netto/szt.

brutto 24,97

30
zł netto/szt.

super cena

brutto 20,05
16

3500
zł netto/szt.

brutto 37,80

00
zł netto/szt.

super cena

brutto 24,84
23

3500
zł netto/szt.

brutto 37,80

64
zł netto/szt.

super cena

brutto 25,53
23

Płyn do higienicznej 
i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Koncentrat do dezynfekcji 
i mycia narzędzi

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

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

Cena za pakiet 47,80 zł netto, 51,62 zł brutto

Cena za pakiet 69,00 zł netto, 74,52 zł brutto Cena za pakiet 70,92 zł netto, 76,59 zł brutto

Cena za pakiet 48,90 zł netto, 52,49 zł brutto

Cena za pakiet 62,10 zł netto, 67,07 zł brutto

Cena za pakiet 50,40 zł netto, 54,43 zł brutto

Alkoholowy preparat do dezynfekcji 
i mycia powierzchni sprzętu medycznego

Pianka do szybkiej dezynfekcji 
i mycia delikatnych powierzchni

*Cena produktu oznaczonego jako gratis wynosi 0,10 zł netto *Cena produktu oznaczonego jako gratis wynosi 0,10 zł netto



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

Medi Spray

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

Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

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

SZYBKA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI SZYBKA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli 
zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego, 
szafek pacjenta, blatów oraz innych trudno dostępnych powierzchni 

Nie pozostawia smug i zacieków

Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

®Velox  Foam Prim    

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

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

Zalecany do aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, 
foteli zabiegowych, inkubatorów, lamp z akrylu, ekranów, okularów 
ochronnych, obić siedzisk, wycisków stomatologicznych

Gotowy do użycia do dezynfekcji powierzchni wrażliwych 
na działanie alkoholu

Nie zawiera alkoholu, do lamp i głowic USG

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

Dwa zapachy:

Grzyby
Prątki gruźlicy

30 sek.
15 sek.
30 sek.

Bakterie

CzasSpektrum wg normy EN 14885

Wirus Rota
Wirus Noro

Wirusy otoczkowe (HIV, HBV, 
HCV, grypa H1N1, H5N1, Ebola) 30 sek.

30 sek.
30 sek.

Grzyby
Prątki gruźlicy

30 sek.
30 sek.
30 sek.

Bakterie

CzasSpektrum wg normy EN 14885

Wirus Adeno

Wirusy HIV, HBV, HCV, Ebola, 
grypa, wirus opryszczki 30 sek.

1 min.
Wirus Rota 30 sek.

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

Do powierzchni mających kontakt z żywnością

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

Alkoholowy preparat do dezynfekcji i mycia 
powierzchni sprzętu medycznego

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

Cena za 1l z op. 5l: 25,00 zł netto

Bezalkoholowy preparat do dezynfekcji i mycia 
delikatnych powierzchni sprzętu medycznego

Cena za 1l z op. 5l: 19,80 zł netto

zł netto

brutto 135,00

12500
5l3500

brutto 37,80

zł netto 1l

Cena za 1l z op. 5l: 25,00 zł netto

zł netto

brutto 135,00

12500
5l3500

brutto 37,80

zł netto 1l

zł netto

brutto 106,92

9900
5l2450

brutto 26,46

zł netto 1l

®Velox  Wipes   

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

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

Zalecane do unitów, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, 
końcówek stomatologicznych, blatów, szafek pacjenta, lamp, łóżek 

Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

Grzyby
Prątki gruźlicy

30 sek.
30 sek.
30 sek.

Bakterie

CzasSpektrum wg normy EN 14885

Wirus Adeno

Wirusy HIV, HBV, HCV, Ebola, 
grypa, wirus opryszczki 30 sek.

1 min.
Wirus Rota 30 sek.

Chusteczki włókninowe 13x20 cm, 23 g/m2

MAŁE POWIERZCHNIE

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

Alkoholowe chusteczki do dezynfekcji 
i mycia powierzchni sprzętu medycznego

2090

brutto 22,57

zł netto
100 
  szt.

puszka
1470

brutto 15,88

zł netto
100 
  szt.

wkład

Dwa zapachy:

®Velox  Top AF    

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

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

Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni

Grzyby
Prątki 

15 min.
15 min.
15 min.

Bakterie

CzasSpektrum wg normy EN 14885

Wirusy HIV, HBV, HCV, Ebola, 
grypa, wirus opryszczki 15 min.

 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT

 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT
 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT

 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT
 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT



Grzyby
Prątki gruźlicy w 30 min.

0,5%
0,5%
0,5%

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

Bakterie

Stężenie w 15 min.Spektrum wg normy EN 14885

Wirus Polio 1%

0,5%

Grzyby
Prątki gruźlicy 

0,25%
0,25%
0,5%

Wirusy HIV, HBV, HCV, Ebola, 
grypa, opryszczka 

Bakterie

Stężenie w 15 min.Spektrum wg normy EN 14885

Wirus Noro, Adeno, Polio
Spory w 30 min.

0,5%
0,5%

0,25%

Stężenie już od 0,5% w 15 min.

®Quatrodes  Extra

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

Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

DUŻE POWIERZCHNIE

®Quatrodes  Forte

DUŻE POWIERZCHNIE

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

DUŻE POWIERZCHNIE

®Quatrodes  Strong

Stężenie już od 0,25% w 5 min.

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

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

Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością 

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

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

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

Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,18 zł netto
1l koncentratu = 400 l r. roboczego

1l koncentratu = 200 l r. roboczego

Prątki gruźlicy 
0,5%
4%

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

Bakterie, Grzyby

Stężenie w 15 min.Spektrum wg normy EN 14885

Wirus Adeno 1%
4%

0,5%

Wirus Polio

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

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

Stężenie już od 0,5% w 15 min.

Nie wymaga spłukiwania

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

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

Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

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

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

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

Koncentrat do dezynfekcji i mycia
powierzchni sprzętu medycznego

Koncentrat do dezynfekcji i mycia 
powierzchni sprzętu medycznego

zł netto

brutto 357,48

33100
5l7890

brutto 85,21

zł netto 1l

Cena za 1l z op. 5l: 66,20 zł netto

zł netto

brutto 249,48

23100
5l5500

brutto 59,40

zł netto 1l

Cena za 1l z op. 5l: 46,20 zł netto

DUŻE POWIERZCHNIE

®Quatrodes  One  

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

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

Nie wymaga spłukiwania

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

Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

Grzyby
Prątki gruźlicy

0,5%
0,5%
0,5%

Bakterie

Stężenie w 15 min.Spektrum wg normy EN 14885

Wirusy HIV, HBV, HCV, Ebola, 
grypa, opryszczka 0,5%

Cena 1l roztworu z op. 5l od 0,19 zł netto
1l koncentratu = 200 l r. roboczego

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

Koncentrat do dezynfekcji i mycia 
powierzchni sprzętu medycznego

Cena za 1l z op. 5l: 37,00 zł netto

zł netto

brutto 199,80

18500
5l4400

brutto 47,52

zł netto 1l

Wydajny koncentrat do dezynfekcji i mycia 
powierzchni sprzętu medycznego

zł netto

brutto 380,70

35250
5l9750

brutto 105,30

zł netto 1l

Cena za 1l z op. 5l: 70,50 zł netto

 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

DUŻE POWIERZCHNIE



Stężenie już od 1% w 10 min. 

Nie wymaga aktywatora, aktywność roztworu do 30 h.

Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

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

Do narzędzi medycznych ze stali, niklu, miedzi, aluminium oraz sond 
chirurgicznych i echokardiograficznych, instrumentów chirurgicznych 
i anestezjologicznych

®Viruton  Classic

Grzyby
Prątki gruźlicy

1%
1%
1%

Bakterie

Stężenie w 10 min.Spektrum wg normy EN 14885

Wirusy Adeno, Polio, Noro
Spory

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

1%
1%

1%

Cena 1l roztworu z op. 5kg już od 0,88 zł netto

Do endoskopów - opinia Vimex

Do myjek ultradźwiękowych i automatycznych

Proszek do dezynfekcji i mycia narzędzi

Cena za 1l z op. 5kg: 87,60 zł netto

zł netto

brutto 473,04

43800
5l9800

brutto 105,84

zł netto 1l

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

®Viruton  Forte
Stężenie już od 0,5% w 15 min.

Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową

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

Do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium

Dobrze czyści i domywa krew, białko i wydzieliny

Grzyby
Prątki gruźlicy

0,5%
0,5%
1%

Bakterie

Stężenie w 30 min.Spektrum wg normy EN 14885

Wirus Adeno w 15 min.

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

Wirus Polio
1%
4%

0,5%

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

Zalecany do endoskopów - opinia Vimex

Do myjek ultradźwiękowych

Aktywność roztworu roboczego do 14 dni

Koncentrat do dezynfekcji i mycia narzędzi

zł netto

brutto 280,80

26000
5l6200

brutto 66,96

zł netto 1l

Cena za 1l z op. 5l: 52,00 zł netto

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

®Viruton  Extra

Grzyby
Prątki gruźlicy

0,5%
0,5%
0,5%

Bakterie w 15 min.

Stężenie w 30 min.Spektrum wg normy EN 14885

Wirus Polio

Wirusy HIV, HBV, HCV, Ebola, 
grypa, wirus opryszczki 
i Adeno w 15 min.

0,5%

0,5%

Stężenie już od 0,5% w 15 min.

Do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium 

Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową 

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

Enzym proteaza zapewnia bardzo dobre właściwości czyszczące 

Zalecany do endoskopów - opinia Vimex

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

Do myjek ultradźwiękowych

1l koncentratu = 200 l r. roboczego

Aktywność roztworu roboczego do 14 dni

Enzymatyczny koncentrat 
do dezynfekcji i mycia narzędzi

zł netto

brutto 375,84

34800
5l8300

brutto 89,64

zł netto 1l

Cena za 1l z op. 5l: 69,60 zł netto

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

®Viruton  Strong   

Stężenie już od 0,25% w 5 min.

Aktywność roztworu do 14 dni

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

Do narzędzi ze stali, niklu i miedzi 

Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową

Grzyby
Prątki gruźlicy

0,25%
0,25%
0,25%

Bakterie

Stężenie w 30 min.Spektrum wg normy EN 14885

Wirusy Adeno, Polio

Spory

Wirusy HIV, HBV, HCV, Ebola, 
grypa, wirus opryszczki 0,25%

0,25%
0,5%
0,5%

Wirus Noro

Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,22 zł netto
Do myjek ultradźwiękowych

1l koncentratu = 400 l r. roboczego

Koncentrat do dezynfekcji i mycia narzędzi

zł netto

brutto 469,79

43499
5l11137

brutto 120,28

zł netto 1l

 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT

Cena za 1l z op. 5l: 87,00 zł netto

 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

1kg proszku = 100 l r. roboczego



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

Zawiera inhibitory korozji

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

Może być stosowany przez zanurzenie w wannie 
lub myjce ultradźwiękowej 

Stężenie już od 0,5% w 15 min.

Zapobiega powstawaniu biofilmu

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

Zalecany do systemów ssących, misek unitu stomatologicznego, 
separatorów amalgamatu

Stężenie już od 0,5% w 15 min.

Zalecany do wycisków stomatologicznych silikonowych, alginatowych, 
polieterowych, łyżek protetycznych, elementów ortodontycznych

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

Do myjek ultradźwiękowych

Preparat nie wpływa na stabilność wymiarów i kompatybilność gipsu

®Viruton  Pre ®Viruton  Bohr

®Quatrodes  Press
®Quatrodes  Unit

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

Aktywność roztworu do 14 dni

Do aluminium, stali, stopów metali

Grzyby
Prątki gruźlicy

15 min.
15 min.
15 min.

Bakterie

CzasSpektrum wg normy EN 14885

Wirusy Adeno, Polio

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

15 min.

15 min.

Prątki gruźlicy
0,5%
4%

Bakterie, Grzyby

Stężenie w 15 min.Spektrum wg normy EN 14885

Wirus Adeno 

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

1%
4%

0,5%

Wirus Polio

Prątki gruźlicy
0,5%
4%

Bakterie, Grzyby

Stężenie w 15 min.Spektrum wg normy EN 14885

Wirus Adeno 

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

1%
4%

0,5%

Wirus Polio

Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,18 zł netto

Cena 1l roztworu z op. 1l już od 0,21 zł netto

Grzyby
Prątki gruźlicy

15 min.
15 min.
15 min.

Bakterie

CzasSpektrum wg normy EN 14885

Wirusy Adeno, Polio

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

15 min.

15 min.

Bardzo dobre właściwości myjące 
przy zaschniętych pozostałościach 
organicznych

Cena za 1l z op. 5kg: 43,60 zł netto

zł netto

brutto 235,44

21800
5l5200

brutto 56,16

zł netto 1l

Gotowy do użycia preparat do wstępnej 
dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych

Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji 
i mycia narzędzi obrotowych 

Cena za 1l z op. 5l: 23,60 zł netto

Cena za 1l z op. 5l: 36,00 zł netto

Koncentrat do dezynfekcji i mycia urządzeń ssących Koncentrat do dezynfekcji i mycia wycisków

zł netto

brutto 127,44

118 00
5l2800

brutto 30,24

zł netto 1l

zł netto

brutto 194,40

18000
5l4300

brutto 46,44

zł netto 1l 4200

brutto 45,36

zł netto 1l

 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT
 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT

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

Bardzo dobre właściwości myjące przy zaschniętych 
pozostałościach organicznych

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

Do dezynfekcji narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji

Wysoka tolerancja materiałowa

Zawiera inhibitory korozji

STOMATOLOGIA

STOMATOLOGIA

STOMATOLOGIA



Dezynfekcja i mycie w 15 min.

Alodes N    

Zachowuje aktywność do 14 dni

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

Zalecany do dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych takich jak: 
grzebienie, szczotki, wałki, nożyczki do włosów oraz narzędzia 
do manicure (cążki, frezarki, pilniki itp.)

DEZYNFEKCJA W SALONIE FRYZJERSKIM I KOSMETYCZNYM

Protect Spray

Protect Extra

DEZYNFEKCJA W SALONIE FRYZJERSKIM I KOSMETYCZNYM

DEZYNFEKCJA W OBIEKTACH REKREACYJNYCH, DPS-ach, 
SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Grzyby
Prątki gruźlicy

15 min.
15 min.
15 min.

Bakterie

CzasSpektrum wg normy EN 14885

Wirusy Adeno, Polio

Wirusy HIV, HBV, HCV, Ebola, 
grypa, wirus opryszczki 15 min.

15 min.

Grzyby
Prątki gruźlicy

30 sek.
30 sek.
30 sek.

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

Bakterie

CzasSpektrum wg normy EN 14885

Wirus Adeno 1 min.

30 sek.

Grzyby
Prątki gruźlicy w 30 min.

0,5%
0,5%
0,5%

Bakterie

Stężenie w 15 min.Spektrum wg normy EN 14885

Wirus Polio

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

1%

0,5%

Produkt biobójczy

Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

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

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

Stężenie już od 0,5% w 15 min., 

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

Produkt biobójczy

Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,29 zł netto

WANNA DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI FRYZJERSKICH, 
KOSMETYCZNYCH,DENTYSTYCZNYCH I CHIRURGICZNYCH

Wykonana z polipropylenu w kolorze turkusowym

Wanna zawiera etykietę umożliwiającą dokonanie opisu
(do wielokrotnego użycia)

Wyposażona w ruchomą prasę przymocowaną do uchwytu
(pozwala na dokładne zanurzenie narzędzi bez kontaktu rąk 
z roztworem dezynfekującym) 

Uchwyty po obu stronach pojemnika

Wymiary wewnętrzne sitka wanny 4,5 l - 
305x153x100 mm

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

Do myjek ultradźwiękowych

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

Jak przygotować roztwór roboczy?

Dezynfekcja i mycie w 30 sek.

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

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

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

Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

Produkt biobójczy

5850

brutto 63,18

zł netto 1l

Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni

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

Gotowy do użycia płyn 
do dezynfekcji i mycia narzędzi

1880

brutto 20,30

zł netto 1l 2300

brutto 24,84

zł netto 500 
 ml

13900

brutto 170,97

zł netto 1szt. Ilość koncentratu w ml

Ilość wody w ml

20

980

10

990

5

995

Stężenie % 2% 1% 0,5%

2,5

997,5

0,25%

40

960

4%

 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT

 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT

1l koncentratu = 200 l r. roboczego



MYCIE RĄK

MYCIE RĄK PIELĘGNACJA RĄK

Zalecana dla alergików do mycia 
rąk i całego ciała

Zawiera glicerynę i pochodną 
olejku kokosowego

Nie zawiera barwników 
i kompozycji zapachowych

Neutralne dla skóry pH

Cena za 1l z op. 5l: 14,40 zł netto

DEZYNFEKCJA RĄK

® Velodes Scrub

Posiada właściwości niesprzyjające 
rozwojowi bakterii

®Velodes  Soap
®Velodes  CreamZalecana dla personelu medycznego 

do higienicznego mycia rąk 
i całego ciała

Nie zawiera mydła

Posiada przyjazne dla skóry pH

Zalecana w przemyśle spożywczym, 
instytucjach służby zdrowia

Chroni skórę przed wysuszeniem

Pompka do płynu, 
mydła i kremu

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

® Velodes Soft Antybakteryjna emulsja 
do higienicznego mycia rąk

1590

brutto 19,56

zł netto 500 
  ml

2440

brutto 30,01

zł netto 1l9300

brutto 114,39

zł netto 5l

Emulsja do mycia rąk i ciała Krem ochronny do rąk

7200

brutto 88,56

zł netto 5l 1650

brutto 20,30

zł netto 1l 1190

brutto 14,64

zł netto 500 
 ml

870

brutto 10,70

zł netto1szt.

1555

brutto 19,13

zł netto1szt.
14200

brutto 174,66

zł netto
500 

  ml
z podst.

14200

brutto 174,66

zł netto 1l

Cena za 1l z op. 5l: 18,60 zł netto

Cena nie zawiera preparatu i butelki

12400

brutto 152,52

zł netto 500 
  ml

 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT

 NAKLEJKI2 ZA PRODUKT
 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT

Pompka do kanistra
Pompka do kanistra 
o poj. 5 l
Doza: 25 ml

AKCESORIA

520

brutto 6,40

zł netto 100 
 ml

1450

brutto 17,84

zł netto 500 
 ml

 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT
 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT

 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT
 NAKLEJKI3 ZA PRODUKT

Chirurgiczna wg EN 12791
Bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, 
wirusy: HIV, HBV, HCV, Ebola, 
grypa, wirus opryszczki

2 x 3 ml w 30 sek.
2 x 3 ml w 90 sek.

Higieniczna wg EN 1500

CzasSpektrum wg normy EN 14885

30 sek.
Płyn do higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk

Higieniczna dezynfekcja w 30 sek.

Przedłużone działanie 
bakteriobójcze do 3 godz.

Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek.

Działa na bakterie, grzyby, 
prątki gruźlicy, wirusy

Łagodne dla skóry pH

Zawiera glicerynę 
- nawilża i pielęgnuje dłonie

Cena za 1l z op. 5l: 27,80 zł netto

zł netto

brutto 150,12

13900
5l 3200

brutto 34,56

zł netto 1l 20
brutto 21,92

zł netto
500 

  ml

30 22
brutto 24,38

zł netto
30 500 

  ml
z pomp.

2270

brutto 24,52

zł netto
250 

  ml
spray

Pielęgnuje i odżywia skórę 

Zawiera witaminę E, glicerynę i oliwę z oliwek

Doskonale nawilża, uelastycznia i niweluje uczucie szorstkości

Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość

Wykazuje działanie osłaniające i łagodzące podrażnienia skóry

Nie zawiera parabenów

ulepszona
formuła Lex Feel
- gładkie dłonie

 NAKLEJKA1 ZA PRODUKT

dozowniki wykonane z materiału ABS o dużej 
odporności na alkohol

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

Dozowniki łokciowe do mydła, żelu i płynu



50 mm

75 mm

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

39,90

56,70

73,40

106,90

140,60

174,00

207,50

43,09

61,24

79,27

115,45

151,85

187,92

224,10

Rękawy do sterylizacji płaskie 200 m.

cena netto cena bruttorozmiar torebki

57 x 120 mm

70 x 260 mm

90 x 260 mm

135 x 260 mm

190 x 360 mm

16,00

21,50

27,80

41,00

80,00

17,28

23,22

30,02

44,28

86,40

Torebki do sterylizacji samoprzylepne 200 szt.

Torebki do sterylizacji samoprzylepne, 57 x 120 mm Torebki do sterylizacji samoprzylepne, 70 x 260 mm

Torebki do sterylizacji samoprzylepne, 90 x 260 mm Torebki do sterylizacji samoprzylepne, 135 x 260 mm

3 x

Cena 1 sztukę 
przy zakupie pakietu    

12,23 zł netto
13,21 zł brutto

5 x

Cena 1 sztukę 
przy zakupie pakietu    

18,07 zł netto
19,52 zł brutto

Cena 1 sztukę 
przy zakupie pakietu    

34,32 zł netto
37,07 zł brutto

Cena 1 sztukę 
przy zakupie pakietu    

23,32 zł netto
25,19 zł brutto

5 x 5 x

cena netto cena bruttoszerokość rękawa

TOREBKI DO STERYLIZACJI SAMOPRZYLEPNE

TOREBKI DO STERYLIZACJI SAMOPRZYLEPNE

RĘKAWY DO STERYLIZACJI PŁASKIE

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

Jak przygotować roztwór roboczy?

Wydajność koncentratu (ilość litrów roztworu)

Jak korzystać z dozownika?

4893

PO_K233
zł netto

ce
n

a
 z

a
p

a
k
ie

t 10843

PO_K247
zł netto

ce
n

a
 z

a
p

a
k
ie

t

13993

PO_K248
zł netto

ce
n

a
 z

a
p

a
k
ie

t 20593

PO_K249
zł netto

ce
n

a
 z

a
p

a
k
ie

t

Ilość koncentratu w ml

Ilość wody w ml

20

980

10

990

5

995

Stężenie % 2% 1% 0,5%

2,5

997,5

0,25%

40

960

4%

0,25%

Stężenie
wydajność z 

1L koncentratu
Stężenie

wydajność z 
1L koncentratu

0,5%

1%

1,5%

400 litrów 

200 litrów

100 litrów

67 litrów

2%

3%

4%

5%

50 litrów

33 litrów

25 litrów

20 litrów

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU ROBOCZEGO Z KONCENTRATU

2 ucisnąć butelkę, 
płyn przepływa rurką 
do odpowiedniego 
poziomu dozownika

należy odkręcić
nakrętkę nad 
dozownikiem

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

3

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS





Regulaminy akcji promocyjnych dostępne są na stronie internetowej organizatora.
Dla dwóch akcji promocyjnych obowiązuje jeden wzór karty kolekcjonerskiej.

Promocja 1 trwa od 15 czerwca do 31 grudnia 2016 r.

Promocja 2 trwa od 1 pazdziernika do 31 grudnia 2016 r. 
,

WYMIEŃ NA JEDNĄ SPOŚRÓD NAGRÓD: WYMIEŃ NA JEDNĄ SPOŚRÓD NAGRÓD: WYMIEŃ NA JEDNĄ SPOŚRÓD NAGRÓD: WYMIEŃ NA JEDNĄ SPOŚRÓD NAGRÓD:

Tablet multimedialny

Kamera 
sportowa

Leżak 
ogrodowy

Smartwatch

Grill 
elektryczny

Parowar

Suszarka 
do włosów

Blender 
ręczny

Szczoteczka 
elektryczna

Waga 
kuchenna

Golarka 
do ubrań

Termokubek

35 ZNACZKÓW 60 ZNACZKÓW 100 ZNACZKÓW 140 ZNACZKÓW

Promocja 2 Promocja 1


