MIKROZID SENSITIVE

TERRALIN PROTECT

Alkohol érzékeny felületekre is!

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.

Alkoholmentes, kvaterner ammóniumalapú, gyors behatású eszköz- és felületfertőtlenítő. Széles antimikrobiális
hatásspektrummal rendelkezik, hatékony a baktériumok,
gombák és vírusok ellen is. Szolíd, friss illatú. Különösen
alkalmas alkohol érzékeny felületek fertőtlenítésére.

Mikrozid sensitive liquid 1l
3.000 Ft helyett

2.705 Ft

5 liter
16.462 Ft helyett		

Mikrozid Sensitive Wipes
utántöltő 200 db

15.558 Ft

3.809 Ft helyett

2 liter

3.467 Ft

Tavaszi
akció

7.410 Ft helyett		

6.934 Ft

MIKROZID AF KENDŐ CSOMAG

MIKROZID AF LIQUID CSOMAG

3 db Mikrozid AF kendő
utántöltő (150 lap/tasak)

4 db Mikrozid AF Liquid 1 liter

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.
7.500 Ft helyett

7.029 Ft

Kizárólagos magyarországi képviselet:

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.
8.000 Ft helyett

7.160 Ft

Az Ön

RX 5 T ÉRINTÉSMENTES ADAGOLÓ
500 ml-es flakonú folyékony
szappanok-, kézfertőtlenítők-, és
kézápolók adagolására.

partnere:

Masszív műanyag ház, cserélhető
pumpával, 1,5 ml / adagolás.

Allegro Kft.
1045 Budapest, Berlini utca 47-49.
Telefon: (1) 350 21 07, Fax: (1) 329 18 54
E-mail: info@allegro.hu
www.allegro.hu
www.schuelke.com

Az akciós áraink 2019. március 1-től május 31-ig, illetve a
készlet erejéig érvényesek.

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

MŰSZER CSOMAG 1

MŰSZER CSOMAG 2

2 db Gigasept Instru AF 2 liter

1 db Gigasept Instru AF 5 liter

Aldehidmentes műszer- és eszközfertőtlenítő
koncentrátum, tisztító és véroldó hatással.
Az elkészített munkaoldat 7 napig aktív!

Aldehidmentes műszer- és eszközfertőtlenítő
koncentrátum, kitűnő tisztító és véroldó hatással.
Az elkészített munkaoldat 7 napig aktív!

26.000 Ft helyett

24.330 Ft
29.500 Ft helyett

27.290 Ft

DESMANOL PURE
KÉZFERTŐTLENÍTŐ 1 LITER

MIKROZID UNIVERZÁLIS
KENDŐ 100 DB-OS

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).

Anyag-barát, gyors tisztító- és fertőtlenítő kendők alacsony
alkohol tartalmú oldattal impregnálva.
Felhasználási terület: Beteg kezelő egységek, munkafelületek,
orvosi felszerelések felületei, billentyűzetek vagy
érzékeny kommunikációs felszerelések érintőfelületei, pl.
okostelefonok vagy tabletek. Baktericid, levurocid, szelektív
virucid 1 perces behatással.
4.190 Ft helyett

3.810 Ft

2.400 Ft helyett

2.096 Ft

ROTASEPT CSOMAG

DENTAVON 900 G

SENSIVA WASH LOTION 1 LITER

2 db Rotasept 2 liter

Rendkívül gazdaságos granulátum állagú koncentrátum,
fogászati lenyomatok tisztító- fertőtlenítésére. Baktericid,
fungicid, virucid hatékonyság, szennyezett környezetben
3%-os oldattal 15 perces behatási idővel.

Bőrbarát, parfüm- és színezékmentes kéz- és testlemosó.
Allantoint tartalmaz, melynek nyugtató és hidratáló hatása
elősegíti a sejt regenerációt.

Használatrakész, folyékony fúrófej fertőtlenítőszer.
Fúrófejek, marók, gyémántcsiszolók és más forgó
precíziós eszköz ök tisztítására és fertőtlenítésére.
Széles mikrobiológiai hatásspektrummal rendelkezik.
14.000 Ft helyett

13.120 Ft

10.643 Ft helyett

10.160 Ft

1.990 Ft helyett

1.562 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.
2.990 Ft helyett

2.705 Ft

