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Nyári 
Akció

Minden vízzel mosható felület 
tisztító fertőtlenítésére

DeNtAvoN LiquiD 
Használatra kész, folyékony tisztító- és fertőtle nítőszer,  
fogászati lenyomatok fertőtlenítésére.

2 liter    5.600 Ft helyett  5.220 Ft 
5 liter  11.935 Ft helyett  10.998 Ft 

DesDermAN Pure GéL  
1 Liter
Használatra kész, alkohol alapú higiénés és sebészeti 
kézfertőtlenítő gél. Gyors behatású és gyorsan szárad. 
Színezék és illatanyag mentes. Baktericid, virucid és 
fungicid hatású. Rendkívül 
kíméletes a bőrrel a visszazsírzó 
adalékanyagnak köszönhetően.

3.150 Ft helyett 

 2.650 Ft 

Készlet Kisöprési AKció!
DesDermAN N  
1 Liter
Használatra kész, alkohol alapú higiénés és sebészeti 
kézfertőtlenítő gél. Gyors 
behatású és gyorsan szárad. 
Baktericid, virucid és fungicid 
hatású. Rendkívül kíméletes 
a bőrrel a visszazsírzó 
adalékanyagnak köszönhetően.

3.498 Ft helyett 

 2.299 Ft 

DesmANoL Pure 1 Liter
Használatra kész, alkohol alapú higiénés és sebészeti 
kézfertőtlenítő szer. Színezék és illatanyag mentes. Kíméli 
és védi a bőrt, innovatív összetételének és visszazsírzó 
komponensének köszönhetően. Rövid behatási idővel 
rendelkezik: sebészeti 
kézfertőtlenítés mindössze 
90 másodperc alatt. Széles 
hatásspektrum: baktericid (TBC, 
MRSA is), fungicid, virucid (HBV, 
HCV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno, 
Noro).

2.499 Ft helyett 

 2.090 Ft 

Alkoholok, kationaktív vegyületek és nemionos tenzidek újszerű 
kombinációján alapuló aldehidmentes felülettisztító és fertőtlenítő 
koncentrátum.

Kiváló tisztító és szennyoldó tulajdonságok, szolid, kellemes és friss 
illat. Minden mosható felület fertőtlenítésére és tisztítására. Rendkívül 
gazdaságos! Baktericid ( MRSA, TBC ), fungicid, virucid.

terralin Protect 5 liter

16.460 Ft helyett   15.020 Ft 

terralin Protect 2 liter

7.410 Ft helyett   6.775 Ft 
Az Ön partnere:



műszer csomAG 1
2 db Gigasept instru AF 2 liter
Aldehidmentes műszer- és eszközfertőtlenítő koncentrátum, 
kitűnő tisztító és véroldó hatással. Az elkészített munkaoldat 
7 napig aktív marad abban az esetben, míg a belehelyezett 
eszközök láthatóak!

25.681 Ft helyett     16.000 Ft 

rotAsePt csomAG 
2 db rotasept 2 liter
Használatrakész, folyékony fúrófej fertőtlenítőszer. Fúrófejek, 
marók, gyémántcsiszolók és más forgó precíziós eszközök 
tisztítására és fertőtlenítésére. Széles mikrobiológiai 
hatásspektrummal rendelkezik.

13.828 Ft helyett     12.890 Ft 

AsPirmAtic csomAG 
1 db Aspirmatic 2 liter
Folyékony, quaterner ammónium-vegyület alapú 
koncentrátum, amely mindenféle szívókészülék tisztító hatású 
fertőtlenítésére használható.

1 db Aspirmatic cleaner 2 liter
Szerves savakat tartalmazó koncentrátum, amely mindenféle 
szívókészülék tisztítására és vízkőmentesítésére használható.

23.050 Ft 
helyett    

 20.650 Ft 

KézhiGiéNés csomAG
1 db s&m Washlotion 1 l
Bőrkímélő tenzidek kombinációján alapuló, ápoló kompo-
nenseket is tartalmazó szappanmentes készítmény. Nem 
irritálja a bőrt és a nyálkahártyát. Friss illatú.

Desmanol classic  1 liter
Alkohol és klórhexidin tartalmú kézfertőtlenítő szer, 
melynek köszönhetően elhúzódó antimikrobiális 
hatékonysággal rendelkezik. Rövid behatási idő, széles 
mikrobiális hatásspektrum: baktericid( TBC, MRSA), 
fungicid, virucid ( HCV, HBC, HIV, SARS, Vaccinia, Rota, Noro)

3.390Ft 
helyett   

 3.049 Ft 

miKroziD AF LiquiD 
csomAG
4 db mikrozid AF Liquid 1 liter
Aldehidmentes, alkohol alapú készítmény, felületek 
és gyógyászati eszközök gyors fertőtlenítésére. 
Széles mikrobiológiai hatásspektrum: azonnal hat a 
gyakorlat szempontjából fontos kórokozókra, a lehető 
legrövidebb behatási idő alatt. 

7.575 Ft helyett    7.010 Ft 

törLőKeNDő 
utáNtöLtő csomAG
3 db mikrozid AF kendő 
utántöltő (150 lap/tasak)
Aldehidmentes, gyors felületfertőtlenítésére használható 
kendők, alkoholos oldattal átitatva. Gyorsan és maradék-
talanul szárad. Széles mikrobiológiai hatásspektrum: 
azonnal hat a gyakorlat szempontjából fontos kórokozókra,  
a lehető legrövidebb behatási idő alatt.

7.410 Ft helyett   

 6.900 Ft 

műszer csomAG 2
1 db Gigasept instru AF 5 liter
Aldehidmentes műszer- és eszközfertőtlenítő koncentrátum, 
kitűnő tisztító és véroldó hatással. Az elkészített 
munkaoldat 7 napig aktív marad abban az esetben, míg a 
belehelyezett eszközök láthatóak!

 AJÁNDéK  Kannakulcs

29.800 Ft helyett     20.450 Ft 

miKroziD seNsitive
Alkoholmentes, kvaterner ammóniumalapú, gyors beha-
tású esz köz- és felületfertőtlenítő. Széles antimikrobiális 
hatásspek trummal rendelkezik, hatékony a baktériumok, 
gombák és vírusok ellen is. Szolíd, friss illatú. Különösen 
alkalmas alkohol érzékeny felületek fertőtlenítésére.

mikrozid sensitive Liquid 1 liter

3.000 Ft helyett   2.670 Ft 
mikrozid sensitive  
törlőkendők 
200 lap doboz  
utántölthető
5.050 Ft helyett

 4.520 Ft 


