
Pakiet  III   INAKTYWACJA  ROZLEWISK  I  DEZYNFECJA  POWIERZNI 

1

Środek do mycia  i  dezynfekcji  małych i 

dużych powierzchni na bazie na bazie 

czwartorzędowych związków amoniowych, nie 

posiadający w swoim składzie aldehydów , 

fenoli, chloru, związków tlenowych. Skuteczny 

wobec  B,F,Tbc,V w czasie do 15 min.

1 litr 36

2

Dystrybutor do suchych chust  wielokrotnego 

użytku. Z możliwością zalewania środkiem 

dezynfekującym pasujący do pozycji nr 3

1 szt 25

3

Wkład- do dystrybutora z poz. 2- chusteczki do 

mycia i dezynfekcji przeznaczone do 

stosowania z środkami myjącymi lub 

dezynfekującymi, z chłonnej włókniny o 

gramaturze  minimum 48g/mkw, wym. 15cm X 

30cm

op. 150 szt. 350

4

Bezalkocholowe chusteczki przeznaczone do 

dezynfekcji głowic USG, nasączone 

kombinacją czwartorzędowych związków 

amoniowych. Spektrum działania B, F - w 

czasie 5 min, V - w czasie 1 min .Posiadające 

pozytywną opinię producentów głowic USG. 

op.100 szt 5

5 Wkłady uzupełniające do pozycji 4 op.100 szt 20

6

Preparat do mycia i dezynfekcji dużych 

powierzchni zanieczyszczonych organicznie, 

na bazie aktywnego chloru (Troklozen sodu) w 

tabletkach. Osiagający pełne spektrum bójcze 

– B (wg  EN13727), F (wg EN13624), V (wg 

EN 14476), Tbc (wg EN 14348), S (wg.EN 

13704)  w   stężeniu 1000 ppm w warunkach 

czystych i w stężeniu 2000 ppm w warunkach 

brudnych w czasie do 15 minut.

op. 200 tbl 110

7

Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych 

powierzchni na bazie QAV bez zawartości 

fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, 

glukoprotaminy Spektrum: B, F, prątki, wirusy: 

BVDV ( HIV, HBV, HCV ) w stężeniu 0,5% z 

możliwością poszerzenia działania wobec 

wirusów: Rota,  Noro. W czasie do 15 min. 

5l 60

8

Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku 

wodoru opartego na technologii AHP oraz 

anionowych i niejonowych środkach 

powierzchniowo czynnych, przeznaczony do 

mycia i dezynfekcji powierzchni W skład  

preparatu wchodzi nadtlenek wodoru, 

anionowe środki powierzchniowo czynne, kwas 

salicylowy. pH około 2. Skuteczność 

mikrobójcza w warunkach brudnych, 

potwierdzona badaniami wg Norm 

Europejskich. Spektrum: bakterie, prątki, 

grzyby, wirusy, spory, w tym Clostridium difficile 

(czas działania do 10 min)

5l 5

9

Preparat alkoholowy, na bazie etanolu do  

dezynfekcji  małych  i  trudno  dostępnych  

powierzchni, gotowy do użycia, nie zawierający 

aldehydu glutarowego. Spektrum: B, F, Tbc, V 

(HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia). W czasie 1 

min. 

1 litr  z 

atomizerem           
600

10

Chusteczki zawierające Troklozen sodu 

aktywowany poprzez nasączenie zimną wodą 

do dezynfekcji powierzchni; wykazujący 

działanie biobójcze w obecności 

zanieczyszczeń organicznych; spektrum: 

V(Norowirus), B, F, S(C.difficile) w czasie do 

15min.

op.25 sztuk 100
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