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DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI

®Velox  NA
Chusteczki bezalkoholowe do szybkiej 
dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego 

Zastosowanie:
®Chusteczki Velox  NA przeznaczone są do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Zalecane są do mycia i dezynfekcji sprzętu 

medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Mogą być stosowane na oddziale 
intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli 
zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Nie zawierają aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwiają 

®dezynfekowanych powierzchni. Posiadają przyjemny, cytrynowy zapach. Chusteczki nasączone preparatem Velox  Foam NA, który 
uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Produkt uzyskał pozytywne opinie: Centrum Zdrowia Dziecka oraz firmy Famed 
w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

Czas działania: 1 minuta
Skład: czwartorzędowe związki amonowe

2Opakowanie: 100 szt., 100 szt., rozm. 13 x 20 cm, 23 g/m

® ®Velox  Spray       Velox  Chusteczki
Preparat / chusteczki na bazie alkoholu 
do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni, sprzętu medycznego, foteli stomatologicznych, łóżek 
zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających 
kontakt z żywnością. Zalecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz protez          
i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada 

®przyjemny cytrynowy zapach. Chusteczki nasączone preparatem Velox  Spray. Produkty uzyskały pozytywne opinie: Centrum 
Zdrowia Dziecka oraz firmy Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

Czas działania: 30 sekund
Skład: propan-1-ol, alkohol etylowy

®Velox  AF
Preparat na bazie jednego alkoholu 
do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego

Zastosowanie: 
Preparat o niskiej zawartości alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, sprzętu medycznego, łóżek i foteli 
zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudnodostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt           
z żywnością. Zalecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz protez i wycisków 
silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny świeży 
zapach. Dzięki dobranej kompozycji składników czynnych produkt posiada szerokie spektrum bójcze przy wysokiej tolerancji ze strony 
użytkowników. Nie powoduje podrażnień skóry i górnych dróg oddechowych. 

Czas działania: 1 minuta
Skład: alkohol etylowy, czwartorzędowe związki amonowe
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

nie 
podrażnia dróg 
oddechowych

tylko 35 g 
alkoholu

czas działania 
30 sekund

szerokie 
spektrum

do 
inkubatorów
i głowic USG

posiadają
przyjemny 

zapach

Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, wirus grypy 
A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex), HSV

(C. albicans)

niskie / brak
DGHM (EN 13727), EN 1040, EN 1276
DGHM (EN 13624), EN 1275, EN 1650

Bakterie (w tym MRSA) 
Grzyby (C. albicans) 
   Prątki gruźlicy (M. terrae)

 
DGHM (EN 13727), EN 13697

 
 1 min. 

 
 EN 14348

 
 1 min.

Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV, wirus grypy 
A, B, C, Vaccinia, Herpes)

 
 
 

 BGA(RKI), DVV
 
 1 min.

Wirus Rota
Wirus Noro
Wirus Adeno

 
 
 
 

 EN 14476
 
 1 min.

 
 
 
 

 EN 14476
 
 1 min.

 
 1 min.

 
DGHM (EN 13624), EN 13697

 
 
 
 

 EN 14476
 
 1 min.

Bakterie
Grzyby

Wirus Noro 30 min.

Wirusy osłonkowe (np.: HBV, HIV, HCV, wirus grypy 
A, B, C, BVDV, Vaccinia)

niskie / brak wysokie

30 sek.
30 sek.

EN 14476

(C. albicans)
Prątki gruźlicy (M. terrae) DGHM (EN 14348) 15 min.

®Opakowanie Velox  Spray: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L
® 2Opakowanie Velox  chusteczki: 100 szt., 100 szt., rozm. 13 x 20 cm, 23 g/m  



DEZYNFEKCJA DUŻYCH POWIERZCHNI

®Quatrodes  Forte  Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego

Stężenie i czas działania: od 0,5% w 15 min
Skład: czwartorzędowe związki amonowe, aminy, alkohol 

®Velox  Foam NA
Bezalkoholowa pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego

Zastosowanie: 
®Pianka Velox  Foam NA zalecana jest do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, 

gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego i plexi. Może być stosowana na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku 
operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. 
Przeznaczony również do mycia i dezynfekcji wycisków stomatologicznych i protez. Nie zawiera aldehydów i fosforanów, dzięki 
czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny, świeży zapach. Preparat nie wymaga spłukiwania. Produkt 
uzyskał pozytywne opinie: Centrum Zdrowia Dziecka oraz firmy Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS               
i materiały obiciowe.

Czas działania: 1 minuta
Skład: czwartorzędowe związki amonowe

Dozowanie: dla 0,5%       5 ml na 995 ml wody

Zastosowanie: 
®Quatrodes  Forte przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego i dużych powierzchni zmywalnych. Ze względu na 

wysoką tolerancję materiałową idealnie nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, 
porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji przez zanurzenie oraz do 
wyrobów ze szkła akrylowego. Może być również stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawiera aldehydów i 
fenoli, dzięki czemu nie wywołuje reakcji alergicznych i nie odbarwia powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada przyjemny, 
kwiatowy zapach.

działa
na Tbc

czas działania 
od 30 sek.

Prątki gruźlicy (M. avium)
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)
Wirus Adeno
Wirus Polio
Wirusy osłonkowe
(HBV, HIV, HCV, Vacinnia, BVDV)

Bakterie (w tym MRSA)
EN 13727

EN 14561
EN 13624
EN 14562

EN 14476

0,5%*
1%
1%

0,5%
1%

0,5%

0,5%

0,5%
Grzyby (C. albicans)

EN 14348
EN 14348

EN 14348, EN 14563
EN 14476
EN 14476

0,5%*
1%*
4%
1%
4%

1%

Bakterie
Grzyby

Wirus Noro 30 min.

Wirusy osłonkowe (np.: HBV, HIV, HCV, wirus grypy 
A, B, C, BVDV, Vaccinia)

niskie / brak wysokie

30 sek.
30 sek.

EN 14476

(C. albicans)
Prątki gruźlicy (M. terrae) DGHM (EN 14348) 15 min.

Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem Duo

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

®Quatrodes  Strong  Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu

Stężenie i czas działania: od 0,25% w 15 min
Skład: czwartorzędowe związki amonowe, aminy, alkohol Dozowanie: dla 0,25%       2,5 ml na 997,5 ml wody

Zastosowanie: 
®Quatrodes  Strong to wysoce wydajny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni wszelkiego rodzaju sprzętu 

medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka zabiegowe oraz podłogi i ściany. Nowoczesna formuła łącząca 
QAV, aminy i alkohole gwarantuje doskonałe efekty czyszczące przy wyjątkowo szerokim spektrum bójczym. Nie zawiera aldehydów i 
fenoli dzięki czemu może być stosowany w obecności pacjentów. Zalecany do powierzchni ze szkła akrylowego ze względu na dobrą 
tolerancję materiałową. Roztwór preparatu posiada przyjemny zapach. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z 
żywnością. Aktywność nieskażonego oraz używanego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Produkt uzyskał pozytywne opinie: 
Centrum Zdrowia Dziecka oraz firmy Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

działa na 
Adeno,

Polio, Spory

stężenie 
od 0,25% 
w 15 min.

* warunki czyste

Prątki gruźlicy (M. terrae, M. avium)
Wirus BVDV, HCV
Wirus Vaccinia, HBV, HIV
Wirus Adeno
Wirus Polio
Spory

Bakterie (w tym MRSA)

Grzyby (A. niger, C. albicans)

Bakterie (Legionella, Klebsiella)
Bakterie  (Salmonella, Acineobacter)

EN 13727 0,25%
EN 1276 0,25%

0,25% 0,25%

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

stężenie 
już od 0,5%
w 15 min.

działa na 
B, F, V, Tbc, 

Adeno, Polio

* warunki czyste

Wkrótce w sprzedaży



®Viruton  Powder   Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi

Zastosowanie: 
Wydajny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, rotacyjnych oraz wszelkiego rodzaju 
endoskopów. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej, w obiegu zamkniętym, a także w myjkach ultradźwiękowych. Posiada bardzo 
dobre właściwości myjące i rozpuszczające zaschnięte pozostałości organiczne jak krew, białko i wydzieliny. Nowoczesna formuła 
gwarantuje pełne spektrum działania w niskim stężeniu użytkowym 1% i krótkim czasie działania. Preparat wykazuje wysoką 
tolerancję materiałową i ochronę przed korozją. Idealny do endoskopów, wyrobów z tworzyw sztucznych. Posiada pozytywną opinię 
producenta endoskopów Storz. Może być stosowany również do mycia i dezynfekcji powierzchni. Produkt nie wymaga dodania 
aktywatora. 

Stężenie i czas działania: od 1% w 60 min.
Skład: nadwęglan sodu, TAED, inhibitory korozji
Opakowanie: 1 kg z miarką, 6 kg z miarką. Stosowanie miarki zgodnie z tabelą dozowania.

10 g proszku = 15 ml

=10 ml            =5 ml

ilość wody stężenie dozowanie

Tabela dozowania Viruton Powder

1 L

2 L

5 L

8 L

1 %

1 %

1 %

1 %

10 g= 1x        +1x

20 g= 3x

50 g= 7x        +1x

80 g= 12x 

nie wymaga 
aktywatora

stężenie 1%

Badania dla warunków brudnych

Bakterie (w tym MRSA)
Grzyby (C. albicans)

Spory (B. subtilis)

1%

Spory (C. sporogenes, B. cereus)
Spory (C. )difficile

EN 14476

EN 14562
EN 1650

EN 14348, EN 14563
EN 14476

EN 13624, EN14562

Prątki gruźlicy (M. terrae)
Prątki gruźlicy (M. avium)
Wirus Adeno
Wirus Polio
Wirusy osłonkowe (w tym HBV, 
HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)

120 min.

Grzyby (A. niger)

EN 14476

EN 13704
EN 13704
EN 13704

1%

1%
1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

1%
1%

2%

EN 14348, EN 14563 1%

* warunki czyste

Dozowanie: dla 0,25%       2,5 ml na 997,5 ml wody

®Quatrodes  Protect  Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu

Stężenie i czas działania: od 0,25% w 5 min.
Skład: czwartorzędowe związki amonowe, aminy

Zastosowanie: 
®Quatrodes  Protect to preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych ze szkła, 

porcelany, metalu, gumy, drewna oraz aluminium. Zalecany jest do dezynfekcji sprzętu medycznego, aparatury oddechowej oraz 
wyrobów ze szkła akrylowego. Przeznaczony również do mycia i dezynfekcji wycisków stomatologicznych. Ze względu na szerokie 
spektrum bójcze ma zastosowanie w obszarach podwyższonego ryzyka takich jak szpitale i gabinety. Na powierzchni tworzy 
niewidoczny film ochronny opóźniający ponowne zanieczyszczenie. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z 
żywnością. Posiada przyjemny, kwiatowy zapach. Nie wymaga spłukiwania. Aktywność nieużywanego roztworu roboczego wynosi 
14 dni. Produkt uzyskał pozytywne opinie: Centrum Zdrowia Dziecka oraz firmy Famed w zakresie tolerancji materiałowej na 
tworzywo ABS i materiały obiciowe.

stężenie 
od 0,25% 
w 5 min.

Bakterie (w tym MRSA)

Wirusy osłonkowe(w tym HBV, HIV, HCV,
Vaccina, BVDV)

Grzyby

Prątki gruźlicy (M. terrae)*

0,25%
0,5%

0,25%
0,5%

0,1%

0,1%
0,5%

Wirus Adeno 0,5% 0,25%

(C. albicans)

DGHM (EN 14348) 0,25%

Wirus Rota 0,5%

zalecany
do wycisków
stomatolo-
gicznych

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

DEZYNFEKCJA DUŻYCH POWIERZCHNI

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

Zastosowanie: 
®Viruton  Forte posiada bardzo dobre właściwości czyszczące i szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie działania. Przeznaczony jest 

do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne         
i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła 
i tworzywa sztucznego.

Czas działania: 15 min. 
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L
Skład: propyloamina, czwartorzędowe związki amonowe, inhibitory korozji 

®Viruton  Forte   Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi
stężenie 

już od 0,5%

działa na 
B, F, V, Tbc, 

Adeno, Polio

Dostępne 
paski testowe

Dozowanie: dla 0,5%       5 ml na 995 ml wody

* warunki czyste

Wkrótce w sprzedaży
* warunki czyste

Prątki gruźlicy (M. avium)
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)
Wirus Adeno
Wirus Polio
Wirusy osłonkowe
(HBV, HIV, HCV, Vacinnia, BVDV)

Bakterie (w tym MRSA)
EN 13727

EN 14561
EN 13624
EN 14562

EN 14476

0,5%*
1%
1%

0,5%
1%

0,5%

0,5%

0,5%
Grzyby (C. albicans)

EN 14348
EN 14348

EN 14348, EN 14563
EN 14476
EN 14476

0,5%*
1%*
4%
1%
4%

1%



DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

Zastosowanie: 
®Viruton  Foam to gotowy do użycia preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji. 

Zawiera inhibitory korozji oraz wykazuje wysoką tolerancję materiałową, dzięki czemu idealnie sprawdza się do wszystkich 
instrumentów ze stali i stopów metali, a także materiałów z tworzyw sztucznych i gumy. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, 
również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Zapobiega zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia 
i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji. Posiada przyjemny zapach. Wykazuje działania bakteriostatyczne oraz 
bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi może wynieść max. 48 godz.

Czas działania: 15 min. 
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem Duo, kanister 5L 

®Viruton  Foam
Pianka do wstępnej dezynfekcji i mycia 
narzędzi chirurgicznych i obrotowych

pianka 
do wstępnej 
dezynfekcji 

narzędzi

szerokie 
spektrum 
w 15 min.

idealna do 
pojemników 
i kontenerów

Bakterie (w tym MRSA)
Grzyby (C. albicans)
Prątki gruźlicy (M.terrae)

Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)

Wysokie obciążenie org.

DGHM (EN 14348)

Skład: propyloamina, czwartorzędowe związki amonowe, inhibitory korozji

Dozowanie: dla 0,25%       2,5 ml na 997,5 ml wody

®Viruton  Plus
Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Zastosowanie: 
®Viruton  Plus to wydajny koncentrat o wyjątkowych właściwościach czyszczących i wysokiej tolerancji materiałowej. Przeznaczony 

jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej, w automatach myjących, a także w myjkach ultradźwiękowych.  Zalecany jest 
do instrumentów chirurgicznych, stomatologicznych oraz wszelkiego rodzaju endoskopów. Aktywność nieużywanego roztworu 
roboczego wynosi 14 dni. Posiada pozytywną opinię producentów endoskopów Storz.

Stężenie i czas działania: od 0,25% w 60 min.
Skład: czwartorzędowe związki amonowe, inhibitory korozji
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

* warunki czyste

zawiera 
inhibitory 

korozji

stężenie 
od 0,25% 
w 60 min.

Bakterie (w tym MRSA)
Grzyby (C. albicans)
Prątki gruźlicy (M.terrae)
Wirusy osłonkowe 
(w tym HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)
Wirusy nieosłonkowe* (Adeno)

Stężenie i czas działania: od 0,5% w 15 min.
Skład: czwartorzędowe związki amonowe, aminy, alkohole, inhibitory korozji
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

®Viruton  Strong   Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Zastosowanie: 
®Viruton  Strong to wysoce skuteczny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju termolabilnych i 

termostabilnych instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych (za wyjątkiem endoskopów giętkich). Nowoczesna formuła gwarantuje 
®doskonałe efekty czyszczące nawet przy wysokim obciążeniu białkowym w krótkim czasie działania. Viruton  Strong posiada szerokie 

spektrum bójcze w bardzo niskich stężeniach użytkowych. Zastosowanie inhibitorów korozji gwarantuje wysoką tolerancję 
materiałową instrumentarium oraz wyrobów medycznych i przyrządów laboratoryjnych ze szkła, porcelany, metalu, gumy i tworzyw 
sztucznych. Roztwór preparatu posiada przyjemny zapach. Aktywność nieużywanego oraz używanego roztworu roboczego wynosi 
14 dni. Może być stosowany w myjce ultradźwiękowej.

Dozowanie: dla 0,5%       5 ml na 995 ml wody

pełne 
spektrum

(w tym Adeno, 
Polio, Spory)

stężenie 0,5% 
w 15 min.

Grzyby (A. niger, C. albicans)

Wirus Vaccinia, HBV, HIV
Wirus BVDV, HCV
Wirus Adeno
Wirus Polio
Spory

Prątki gruźlicy 
(M.terrae, M. avium)

Bakterie (w tym MRSA, 
Legionella, Klebsiella)

W celu uzyskania oczekiwanego stężenia należy odmierzyć 
odpowiednią ilość wody, następnie wlać podaną w tabelce 
ilość preparatu dezynfekcyjnego.

Jak przygotować roztwór roboczy?

należy odkręcić
 nakrętkę 

nad dozownikiem

1 2

ucisnąć butelkę, 
płyn przepływa 

rurką do odpowiedniego 
poziomu dozownika

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%

Jak korzystać z dozownika?



Zastosowanie: 
Gotowy do użycia preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz 
instrumentów chirurgicznych. Zalecany jest do dezynfekcji: narzędzi oraz wierteł, frezów kostnych ze stali, twardych metali, 
diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. 
Zawiera inhibitory korozji, dzięki czemu idealnie sprawdza się do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali. Posiada bardzo 
dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Posiada przyjemny zapach. Może być 
stosowany poprzez zanurzenie narzędzi w myjce ultradźwiękowej. 

Czas działania: 15 min.
Opakowanie: butelka 1L,  kanister 5 L

®Quatrodes  Drill   
Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych

®Quatrodes  Suck
Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących

Zastosowanie: 
Wyjątkowo skuteczny preparat o właściwościach dezodorujących przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji urządzeń 
ssących, separatorów amalgamatu i spluwaczek unitu dentystycznego. Może być stosowany również do dezynfekcji obiegu 
zamkniętego w wannach z hydromasażem. Preparat nie pieni się. Przy codziennym stosowaniu zapobiega powstawaniu biofilmu.

Czas działania: 5 min.
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem

posiada 
przyjemny, 
kwiatowy 

zapach

czas 
działania

5 min.

nie pieni się

STOMATOLOGIA

Bakterie (w tym MRSA)
Grzyby (C. albicans)
Prątki gruźlicy (M. terrae)
Wirusy otoczkowe (w tym HBV,  HIV, HCV) 

2 min. 5 min. 60 min.
EN 1276
EN 1650

DGHM (EN 14348)
BGA(RKI)/DVV 2%

2%
2%

3%

Skład: propyloamina, , inhibitory korozjiczwartorzędowe związki amonowe

Bakterie (w tym MRSA)
Grzyby (C. albicans)
Prątki gruźlicy (M.terrae)

Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)

Wysokie obciążenie org.

DGHM (EN 14563)

Skład: czwartorzędowe związki amonowe

Zastosowanie: 
®Viruton  Bohr zalecany jest do dezynfekcji: wierteł, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych              

i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawiera inhibitory korozji, 
dzięki czemu idealnie chroni instrumenty ze stali i stopów metali. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku 
zaschniętych pozostałości organicznych. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce 
ultradźwiękowej.

Czas działania: 15 min.
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

®Viruton  Bohr   

Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych 

Skład: , inhibitory korozjiczwartorzędowe związki amonowe

Bakterie (w tym MRSA)
Grzyby (C. albicans)
Prątki gruźlicy (M.terrae, M. avium)
Wirus Adeno
Wirus Polio
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)

Wysokie obciążenie org.

15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.

EN 14348, EN 14563
EN 14476
EN 14476
EN 14476

gotowy 
do użycia

działa w 
15 min na B, F, 
V, Tbc, Adeno, 

Polio

®Quatrodes  Unit  Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących

Zastosowanie: 
Quatrodes  Unit przeznaczony jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu ®

stomatologicznego. Preparat nie pieni się. Przy codziennym stosowaniu zapobiega powstawaniu biofilmu. Może być stosowany 
również do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem. 

Czas działania: 5 min.
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

Skład: czwartorzędowe związki amonowe

Wkrótce w sprzedaży

Wkrótce w sprzedaży* warunki czyste

czas 
działania 
15 min.

stężenie 
już od 0,5%

działa na 
B, F, V, Tbc, 

Adeno, Polio

Prątki gruźlicy (M. avium)
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)
Wirus Adeno
Wirus Polio
Wirusy osłonkowe
(HBV, HIV, HCV, Vacinnia, BVDV)

Bakterie (w tym MRSA)
EN 13727

EN 14561
EN 13624
EN 14562

EN 14476

0,5%*
1%
1%

0,5%
1%

0,5%

0,5%

0,5%
Grzyby (C. albicans)

EN 14348
EN 14348

EN 14348, EN 14563
EN 14476
EN 14476

0,5%*
1%*
4%
1%
4%

1%



®Velodes
Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

®Velodes  Gel
Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Zastosowanie: 
®Velodes  to gotowy do użycia alkoholowy preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada 

potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. 
Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych (w tym HIV, HBV, HCV) oraz wirusa Rota i Noro. Preparat jest łagodny dla 
skóry, posiada przyjazne dla skóry pH. Zawiera lanolinę - zmiękczającą substancję ochronną, która zabezpiecza głębsze warstwy 
naskórka.
Sposób użycia: Higieniczna dezynfekcja rąk (wg normy EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund. Chirurgiczna 
dezynfekcja rąk (wg normy EN 12791): 3 ml preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 60 sekund. Przez cały czas utrzymywać 
ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Nie stosować bezpośrednio na śluzówkę i otwarte rany.
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr: 5358/13

Zastosowanie: 
®Velodes  Gel to gotowy do użycia alkoholowy preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. 

Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone 
wirusobójcze. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych (w tym HIV, HBV, HCV) oraz wirusa Rota i Noro. Preparat jest 
łagodny dla skóry, posiada przyjazne dla skóry pH 6,3. Zawiera lanolinę - zmiękczającą substancję ochronną, która zabezpiecza 
głębsze warstwy naskórka.
Sposób użycia: Higieniczna dezynfekcja rąk (wg normy EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund. Chirurgiczna 
dezynfekcja rąk (wg normy EN 12791): 3 ml preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 60 sekund. Przez cały czas utrzymywać 
ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Nie stosować bezpośrednio na śluzówkę i otwarte rany.
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr: 5362/13

Czas działania: 30 sekund
Skład: etanol, 2-propanol, bifenyl-2-ol
Opakowanie: butelka 250 ml ze spryskiwaczem, butelka 500 ml, butelka 1L, kanister 5L

Czas działania: 30 sekund
Skład: etanol, 2-propanol, bifenyl-2-ol
Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1L*, kanister 5L*
*dostępne na zamówienie

Produkty do higienicznej 
i chirurgicznej dezynfekcji rąk

DEZYNFEKCJA RĄK

Bakterie (w tym MRSA)  
Prątki gruźlicy (M. terrae)

 
EN 12054

 
30 sek.

 
 

 EN 14348

Wirusy otoczkowe (w tym Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV)

 
 
 

EN 14476
Wirus Rota
Wirus Noro

 
 
 
 

 EN 14476

 
 
 
 

 EN 14476

 
30 sek. 
30 sek. 
30 sek.

Grzyby (C. albicans)

 
 

EN 1275, EN 1650
 

30 sek. 
30 sek.

Bakterie (w tym MRSA)  
Prątki gruźlicy (M. terrae)

 
EN 12054

 
30 sek.

 
 

 EN 14348

Wirusy otoczkowe (w tym Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV)

 
 
 

EN 14476
Wirus Rota
Wirus Noro

 
 
 
 

 EN 14476

 
 
 
 

 EN 14476

 
30 sek. 
30 sek. 
30 sek.

Grzyby (C. albicans)

 
 

EN 1275, EN 1650
 

30 sek. 
30 sek.

czas działania 
30 sekund

zawiera
lanolinę

czas działania 
30 sekund

zawiera
lanolinę

Dozownik łokciowy uniwersalny
1 L i 0,5 L
do mydła, żelu i płynu

- dozownik wykonany z tworzywa ABS 
  o dużej odporności na alkohol, 
- może być sterylizowany w autoklawie,
- posiada ruchomą tarczę z możliwością 
  ustawienia dozy od 1 ml do 3 ml (co 0,5 ml),
- pasuje do opakowania 
  500 ml i 1 l z linii Velodes 
- opcja dokupienia podstawki „niekapki”

Dozowniki pasują 
do butelek Velodes 
o poj. 500 ml i 1 l 

Pompka do mydła, żelu 
i płynu do dezynfekcji rąk

Dozownik wkrótce w sprzedaży

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

- dozownik wykonany z tworzywa ABS 
  o dużej odporności na alkohol, 
- może być sterylizowany 
  w autoklawie, 
- posiada ruchomą tarczę 
  z możliwością ustawienia dozy  
  od 0,5 ml do 1,5 ml ( co 0,5 ml),
- pasuje odpowiednio do butelek 
  500 ml i 1 l z linii Velodes

Dozowniki łokciowe 1 L oraz 0,5 L
do mydła, żelu i płynu



Produkty do mycia i pielęgnacji rąk

MYCIE RĄK

® Velodes Scrub
Antybakteryjna emulsja do higienicznego mycia rąk

®Velodes  Soap
Emulsja do mycia rąk i ciała

Zastosowanie: 
®Velodes  Scrub to delikatna emulsja do mycia rąk i całego ciała. Nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej. 

Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce. Neutralne dla skóry pH 
oraz zawartość gliceryny i pochodnej olejku kokosowego pozwala na codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień. 
Dzięki zawartości triclosanu posiada właściwości, które nie sprzyjają rozwojowi bakterii. Emulsja może być stosowana 
w przemyśle spożywczym, instytucjach służby zdrowia oraz w miejscach o zwiększonych wymaganiach sanitarnych.
Sposób użycia: 
Niewielką ilość płynu nanieść na wilgotne dłonie, rozetrzeć do wytworzenia piany i spłukać wodą.

Zastosowanie: 
®Velodes  Soap to emulsja do mycia rąk, skóry głowy i całego ciała. Emulsja nie zawiera mydła, dzięki czemu może być 

stosowana u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Ze względu na zawartość składników 
pielęgnujących zalecana jest szczególnie dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na 
macerację skory. Emulsja polecana także do mycia pacjentów z odleżynami.
Sposób użycia: Mycie rąk: niewielka ilość emulsji nanieść na nawilżone dłonie do czasu powstania delikatnej piany. 
Następnie spłukać wodą. Mycie pod prysznicem: Emulsję nanieść na zwilżoną skórę i włosy. Myć ciało, następnie 
spłukać pod bieżącą woda. Mycie w wannie: Emulsję wlać do wanny napełnionej woda. Myć skórę i włosy, następnie 
spłukać pod bieżącą wodą.

Skladniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa), 
substancje nawilżające (gliceryna), triclosan
Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1L, kanister 5L

Składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa), 
substancje nawilżające (gliceryna), kompozycja zapachowa
Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1L, kanister 5L

zalecana
dla

alergików

zawiera
glicerynę
i olejek

kokosowy

dla 
personelu 

medycznego

myje 
i pielęgnuje 

dłonie

PIELĘGNACJA RĄK

®Velodes  Cream
Krem ochronny do rąk

Zastosowanie: 
®Velodes  Cream doskonale nawilża skórę, w znacznym stopniu ją uelastycznia i niweluje uczucie szorstkości. Zalecany 

jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Szczególnie zalecany dla lekarzy, 
personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i noszenia 
rękawic. Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość. Dodatkowo wykazuje działanie osłaniające i łagodzące podrażnienia 
skóry. Szybko się wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu.
Sposób użycia: Nanieść niewielką ilość kremu na czystą, suchą skórę rąk. Delikatnie wmasować w skórę dłoni i paznokci. 
Czynność powtarzać po każdym myciu rąk.

Składniki: Aqua, Cetostearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate, Ceteareth-20, Cyclopentasiloxane, Paraffinum Liquidum, 
Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, DMDM Hydantoin, Carbomer, Parfum, Citric Acid, BHT, Olea Europaea (Olive) Oil, Tocopheryl Acetate, 
Triethanolamine, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene, Hexyl Cinnamal 
Opakowanie: butelka 500 ml

pielęgnuje
 i odżywia 

skórę

zawiera
witaminę E 
i glicerynę

zawiera
oliwę 

z oliwek

łagodzi
podrażnienia

Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polska, tel.: 81 535 22 22
info@medi-sept.com.pl, www.medisept.pl

Producent:

więcej informacji o produktach na stronie
www.medi-line.pl
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