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Misja
"Chcemy systematycznie podnosić standardy higieny
w gospodarce, a w szczególności w opiece zdrowotnej.
Czynić to będziemy dla dobra pacjentów i obniżenia
społecznych kosztów zaniedbań higienicznych."

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo
SIEDZIBA FIRMY
Medilab Sp. z. o. o.
ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

Firma Medilab Sp. z o. o. w Białymstoku powstała w 1988 roku i jest koncesjonowaną hurtownią
farmaceutyczną.

SEKRETARIAT
tel. (85) 747 93 00, fax (85) 747 93 12
e-mail: bialystok@medilab.pl

Niewiele polskich firm o prywatnym kapitale zaopatrujących obszar medyczny może pochwalić się
tak długim doświadczeniem.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Podczas 25 letniej działalności w firmie skrystalizował się wybór branż i ścisły zakres działalności

tel. (85) 747 93 53, fax (85) 747 93 28
e-mail: handlowy@medilab.pl

handlowej. Są to:
• zaopatrzenie placówek służby zdrowia i innych obszarów gospodarki w produkty i środki do
utrzymania higieny,
• zaopatrzenie służby zdrowia w materiały eksploatacyjne do procesów sterylizacji,
• zaopatrzenie służby zdrowia w myjnie-dezynfektory i sterylizatory medyczne,
• zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych w nowoczesne materiały stomatologiczne, protetyczne i chirurgiczne.
Naszymi dostawcami są producenci z Europy, Kanady, Izraela, USA, Tajwanu a naszymi odbiorcami
placówki służby zdrowia jak i liczni odbiorcy z innych dziedzin gospodarki. Produkty, w które
zaopatrujemy naszych Klientów, są zawsze starannie dobierane na podstawie trzech kluczowych
cech: doskonałej jakości, dostosowania do potrzeb polskich odbiorców i korzystnej ceny.
Dbamy o to, aby pozostawać w ścisłym kontakcie z dostawcami. Uczestniczymy aktywnie w rozwijaniu marki producenta. Organizujemy działania marketingowe w Polsce, zapewniając sieć dystrybucji
dostosowaną do specyfiki produktów.
Potrafimy trafnie ocenić potrzeby polskiego rynku. W ciągu dwóch dekad działalności zgromadziliśmy duże doświadczenie i dzięki temu produkty wprowadzane na rynek przez naszą firmę odnoszą
sukces. Od 25 lat cieszymy się opinią godnego zaufania, stabilnego partnera handlowego- zarówno
wśród producentów, jak i odbiorców w Polsce. Na umocnienie tej opinii pracujemy każdego dnia.

Nasze marki:

Ważniejsze zdobyte tytuły i wyróżnienia:

Gazela Biznesu 2009

Diament miesięcznika
Forbes 2010

Gazela Biznesu 2010

Gepard Biznesu 2011

Efektywna Firma 2011
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Czyste ręce
– chroń siebie i innych

HIGIENA
RĄK

Higiena rąk jest najtańszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zakażeniom.
Flora mikrobiologiczna skóry dłoni liczy sobie średnio 150 szczepów drobnoustrojów,
pośród których znaczną część stanowią patogeny. Bagatelizowanie pozornie skomplikowanej i czasochłonnej procedury mycia i dezynfekcji rąk jest przyczyną ok. 80–90%
wszystkich zakażeń szpitalnych. Świadomość zagrożeń wynikających z zaniedbań
higieny rąk nie wystarczy. Istnieje potrzeba racjonalizacji w działaniu, aby chronić to, co
jest dobrem najwyższym – zdrowie, a nierzadko też życie pacjentów i personelu.
Prawidłowa procedura mycia i dezynfekcji rąk, odpowiedni dobór preparatów oraz
często pomijany element, rodzaj i jakość dozowników, stanowią o naszym sukcesie
w walce z zakażeniami.
Firma Medilab proponuje Państwu kompleksową ofertę z zakresu higieny rąk.
Korzystamy z wieloletniego doświadczenia własnego oraz lat badań i wiedzy firm
wspierających.
Czyste ręce – to nie tylko nasza tradycja, to nasz obowiązek.

HIGIENA RĄK

8

9

HIGIENA RĄK

HIGIENA RĄK

Mycie rąk i ciała

Mycie rąk i ciała

˛
Sterisol Liquid Soap – SYSTEM ZAMKNIETY

Farena – SYSTEM OTWARTY

Sterisol AB

Sterisol AB

Mydło w płynie w postaci emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała

Syntetyczne mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała oraz włosów

• bardzo dobrze się pieni, usuwa zanieczyszczenia i doskonale spłukuje
• nie obciąża i nie drażni skóry – nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych
i barwników
• produkowane i konfekcjonowane w warunkach wysokiej czystości mikrobiologicznej –
odpowiadającej produkcji leków ocznych
• pielęgnuje skórę podczas mycia – po umyciu skóra jest elastyczna i gładka
• delikatne – polecane do mycia noworodków
• idealne do skóry bardzo wrażliwej i skłonnej do alergii
• bezpieczne przez cały okres użytkowania – mikrobiologiczną czystość produktu gwarantuje
opatentowany układ zastawek, który uniemożliwia zasysanie do wnętrza woreczka
powietrza wraz z mikroorganizmami pochodzącymi z otoczenia
• szczelna zastawka zabezpiecza produkt przed wyciekaniem
• ekonomiczne w użytkowaniu dzięki wysokiej wydajności i kontrolowanemu dozowaniu
• zużyte opakowanie- worek z PE/PETP nie zawiera pozostałości mydła oraz cechuje się niską masą
i objętością wytworzonego odpadu

• dokładnie oczyszcza pory skóry z zanieczyszczeń i mikroorganizmów
• wyprodukowane z najwyższej jakości i czystości substancji myjących i chroniących (szwedzka
formuła)
• bardzo dobrze się pieni
• doskonale się spłukuje
• delikatne – zawiera substancje pielęgnujące
• do skóry wrażliwej – nie wywołuje alergii i nie podrażnia skóry
• mydło doskonale sprawdza się w pielęgnacji osób obłożnie chorych i profilaktyce odleżynowej
• idealne pod prysznic i do kąpieli w wannie – myje skórę, włosy i ciało
• charakteryzuje się naturalnym pH dla skóry
• bardzo wydajne
• ma przyjemny, delikatny zapach
• butelka o pojemności 0,5 litra jest dostosowana do typowych ramieniowych dozowników
ściennych (typu IngoMan, Lydos)

Opakowania: 700 ml worek

˛
Sterisol Shower Soap – SYSTEM ZAMKNIETY

Opakowania: 500 ml butelka, 5l kanister

Sterisol AB

Żel do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała i włosów

Opakowania: 700 ml worek

˛
Sterisol Soap Ultra Mild – SYSTEM ZAMKNIETY
Sterisol AB

Mydło w płynie w postaci emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała oraz włosów
• mikrobiologicznie czyste przez cały okres użytkowania – opatentowany układ zastawek
uniemożliwia zasysanie do wnętrza woreczka powietrza wraz z mikroorganizmami
• nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych, zapachowych i barwników
obciążających i drażniących skórę
• bardzo łagodne dla skóry, polecane nawet osobom o skórze bardzo wrażliwej i skłonnej
do alergii
• polecane również do pielęgnacji noworodków
• naturalne dla skóry pH 5,5
• bardzo dobrze się pieni i usuwa zanieczyszczenia, doskonale się wypłukuje
• jest wydajne, zawór dozuje optymalną ilość produktu i zabezpiecza przed jego wyciekaniem
• zużyte opakowanie- worek z PE/PETP nie zawiera pozostałości mydła oraz cechuje się niską masą
i objętością wytworzonego odpadu
Opakowania: 700 ml worek

www.medilab.pl

Wasa-Soft – SYSTEM OTWARTY
Lysoform GmbH

Delikatny lotion przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk
oraz do ogólnego mycia ciała podczas kąpieli i pod prysznicem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

delikatny – idealny do częstego stosowania dla osób o wrażliwej skórze
polecany do częstego mycia rąk i całego ciała
niezastąpiony przy pielęgnacji osób obłożnie chorych
doskonale oczyszcza skórę z zanieczyszczeń i mikroorganizmów
bardzo wydajny
bardzo dobrze pieni się i spłukuje
posiada subtelny niedrażniący zapach
charakteryzuje się neutralnym dla skóry pH
nie wywołuje alergii i podrażnień skóry
zawiera substancje pielęgnujące i regenerujące skórę
butelka o pojemności 1 litr jest dostosowana do typowych ramieniowych dozowników
ściennych (typu IngoMan)

Opakowania: 500 ml butelka, 1l butelka, 5l kanister

HIGIENA
RĄK

• bardzo dobrze się pieni, usuwa zanieczyszczenia i doskonale spłukuje
• polecany również do użycia pod prysznicem
• nie obciąża i nie drażni skóry – nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych
i barwników
• produkowany i konfekcjonowany w warunkach wysokiej czystości mikrobiologicznej –
odpowiadającej produkcji leków ocznych
• pielęgnuje skórę i włosy – nawilża i wygładza
• polecany do skóry bardzo wrażliwej i skłonnej do alergii
• bezpieczny przez cały okres użytkowania – mikrobiologiczną czystość produktu gwarantuje
opatentowany układ zastawek, który uniemożliwia zasysanie do wnętrza woreczka
powietrza wraz z mikroorganizmami pochodzącymi z otoczenia
• szczelna zastawka zabezpiecza produkt przed wyciekaniem
• ekonomiczny w użytkowaniu dzięki wysokiej wydajności i kontrolowanemu dozowaniu
• zużyte opakowanie- worek z PE/PETP nie zawiera pozostałości mydła oraz cechuje się niską masą
i objętością wytworzonego odpadu
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HIGIENA RĄK
Dezynfekcja rąk i skóry

Dezynfekcja rąk i skóry

˛
AHD 2000 Sterisol – SYSTEM ZAMKNIETY

Aniosgel 85 NPC

Lysoform GmbH

Laboratoires Anios

Etanolowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry

Alkoholowy, tiksotropowy żel do higienicznej
i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

potwierdzone bezpieczeństwo stosowania – produkt leczniczy
efekt działania natychmiastowy i przedłużony (3 godziny), potwierdzony badaniami
szerokie spektrum biobójcze – zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy
szybka inaktywacja wirusów – w tym wirusa Polio w 1 minutę
produkowany i konfekcjonowany w warunkach wysokiej czystości mikrobiologicznej –
odpowiadającej produkcji leków ocznych
nie obciąża i nie drażni skóry – nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych
i barwników
pielęgnuje i zapobiega wysuszaniu skóry – zawiera substancje nawilżające
polecany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej
ułatwia zakładanie i przyleganie rękawic ochronnych
bezpieczny przez cały okres użytkowania – mikrobiologiczną czystość produktu gwarantuje
opatentowany układ zastawek, który uniemożliwia zasysanie do wnętrza woreczka powietrza
wraz z mikroorganizmami pochodzącymi z otoczenia
precyzyjny – zastawka dozuje dokładną ilość produktu i zabezpiecza przed jego wyciekaniem

NOWOŚĆ

• posiada pełne spektrum biobójcze – zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy
• inaktywuje wirusa Polio i Adeno w 30 sekund
• wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone (3 godziny) – potwierdzone
badaniami
• formuła preparatu została skomponowana w oparciu o wyselekcjonowane, nietoksyczne
wysokiej jakości składniki, które mogłyby przyczynić się do powstawania alergii i
podrażnień – NPC (No Perfume, Colouring)
• właściwości tiksotropowe ułatwiają aplikację preparatu (nie rozpryskuje się) i zapewniają
dokładne rozprowadzenie i wcieranie preparatu w skórę
• hipoalergiczny – testowany dermatologicznie, nie zawiera alergizujących składników,
substancji zapachowych i barwników
• zawiera bisabolol – naturalny składnik rumianku o bardzo silnych właściwościach
kojących, pielęgnujących oraz łagodzących, nie wysusza skóry
• zalecany do częstego stosowania dla osób o wrażliwej skórze i skłonnościach do alergii
• po użyciu nie pozostawia uczucia lepkich dłoni

Opakowania: 700 ml worek

OPAKOWANIA
1. Aniosgel NPC 85 – butelka 1 L do typowych medycznych dozowników ściennych
2. Aniosgel NPC 85 – butelka 1 L z pompką
3. Aniosgel NPC 85 – butelka 500 ml do typowych medycznych dozowników ściennych
4. Aniosgel NPC 85 – butelka 500 ml z pompką
5. Aniosgel NPC 85 – kanister 5 L

Sterisol AB

Preparat alkoholowy w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
•
•
•
•
•
•
•
•

•

żelowa postać umożliwia dokładne rozprowadzenie i wcieranie preparatu w skórę
efekt działania natychmiastowy i przedłużony (3 godziny), potwierdzony badaniami
szerokie spektrum biobójcze – zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy
produkowany i konfekcjonowany w warunkach wysokiej czystości mikrobiologicznej –
odpowiadającej produkcji leków ocznych
nie obciąża i nie drażni skóry – nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych
i barwników
pielęgnuje i zapobiega wysuszaniu skóry – zawiera substancje nawilżające
polecany osobom o skórze bardzo wrażliwej, skłonnej do alergii i podrażnień
bezpieczny przez cały okres użytkowania – mikrobiologiczną czystość produktu gwarantuje
opatentowany układ zastawek, który uniemożliwia zasysanie do wnętrza woreczka powietrza
wraz z mikroorganizmami pochodzącymi z otoczenia
precyzyjny – zastawka dozuje dokładną ilość produktu i zabezpiecza przed jego
wyciekaniem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
6. Dozownik ścienny Ingoman 500 ml
7. Dozownik ścienny Ingoman 1 L
8. Wieszak naścienny 1 L z ramieniem dozującym do umieszczenia butelki 1 L z pompką
9. Wieszak naścienny 1 L do umieszczenia butelki 1 L z pompką
10. Wieszak naścienny 500 ml z ramieniem dozującym do umieszczenia butelki 500 ml z pompką
11. Wieszak naścienny 500 ml do umieszczenia butelki 500 ml z pompką

HIGIENA
RĄK

˛
Sterisol Ethanol – SYSTEM ZAMKNIETY
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Opakowania: 700 ml worek

www.medilab.pl

12

13
HIGIENA RĄK

HIGIENA RĄK
Dezynfekcja rąk i skóry

Pielęgnacja rąk i ciała

AHD 2000 – SYSTEM OTWARTY

Mediwax®

Lysoform GmbH

Medilab Sp. z o.o.

Etanolowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry

Emulsja do pielęgnacji skóry z kwasem hialuronowym i woskiem pszczelim

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potwierdzone bezpieczeństwo stosowania – produkt leczniczy
efekt działania natychmiastowy i przedłużony (3 godziny), potwierdzony badaniami
szerokie spektrum biobójcze – zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy
szybka inaktywacja wirusów – w tym wirusa Polio w 1 minutę
szybko i skutecznie odkaża skórę przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami chirurgicznymi
czysty mikrobiologicznie – produkowany ze składników o wysokiej jakości i czystości
mikrobiologicznej (pozbawiony spor)
pielęgnuje i zapobiega wysuszaniu skóry – zawiera substancje nawilżające
jest bardzo delikatny, nie podrażnia skóry
ułatwia zakładanie i przyleganie rękawic ochronnych
konfekcjonowany również w systemie zamkniętym

Opakowania: 250 ml butelka z atomizerem, 500 ml butelka, 1l butelka, 5l kanister

Hospisept
Lysoform GmbH

Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk i skóry przed zabiegami

• chroni, pielęgnuje i regeneruje skórę
• bogata w naturalne składniki odżywcze, natłuszczające, nawilżające i wygładzające skórę
• zawiera wosk pszczeli, kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, kompleks witamin oraz
olejki z orzecha kokosowego, pestek moreli i cytryny
• polecana do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i zniszczonej
• po nałożeniu łatwo rozprowadza się po skórze, doskonale się wchłaniania nie pozostawiając
tłustej warstwy
• poprawia naturalną wilgotność i elastyczność skóry
• doskonale tolerowana emulsja o neutralnym dla skóry pH
• emulsja pielęgnacyjna typu olej w wodzie
• posiada badania dermatologiczne
• delikatna wobec każdego typu wrażliwej skóry rąk i ciała
• nie pozostawia uczucia lepkości skóry
• jest bardzo wydajna
• 0,5-litrowe opakowanie jest dostosowane do typowych ramieniowych dozowników
ściennych (typu IngoMan, Lydos)

Opakowania: 75 ml tuba, 360 ml butelka z pompką, 500 ml butelka

•
•
•
•

Opakowania: 250 ml butelka z atomizerem, 1l butelka

AHD 1000 – SYSTEM OTWARTY

NOWOŚĆ

Lysoform GmbH

Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk i skóry przed zabiegami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gotowy do użycia
natychmiastowe działanie dezynfekujące potwierdzone badaniami
szerokie spektrum biobójcze wobec bakterii, prątków, grzybów i wirusów
substancję aktywną stanowi etanol, który charakteryzuje się niską toksycznością
dodatek substancji nawilżających chroni skórę przed wysuszeniem
obecność olejku zapachowego neutralizuje charakterystyczny zapach alkoholu
kompozycja składników zapewnia pielęgnacyjny wpływ na naskórek
polecany do skóry wrażliwej i skłonnej do alergii
dobrze tolerowany przy częstym stosowaniu
po użyciu nie pozostawia uczucia lepkich dłoni
bardzo dobrze odtłuszcza skórę

Opakowania: 250 ml butelka z atomizerem, 500 ml butelka, 1l butelka, 5l kanister

www.medilab.pl

Majola®- H5 - Creme
Lysoform GmbH

Krem nawilżająco - natłuszczający do pielęgnacji rąk
• szczególnie polecany dla personelu medycznego, który często myje i dezynfekuje ręce
• zalecany do skóry alergicznej, bardzo wrażliwej, uszkodzonej i podrażnionej
• regularne stosowanie preparatu eliminuje podrażnienia skóry wywołane drażniącymi środkami
chemicznymi i częstym myciem rąk
• regeneruje uszkodzoną skórę
• neutralne dla skóry pH
• dobrze się wchłania i łatwo rozprowadza
• emulsja nie pozostawia na dłoniach tłustego filmu
• dobrze przenika skórę
• warstwa ochronna nie spłukuje się podczas mycia dłoni
• bardzo wydajny – niewielka objętość produktu wystarcza na dokładne pokrycie dłoni

Opakowania: 100 ml tuba, 500 ml butelka, 1l butelka

HIGIENA
RĄK

potwierdzone bezpieczeństwo stosowania – produkt leczniczy
działanie natychmiastowe
szerokie spektrum biobójcze – zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy
szybko i skutecznie odkaża skórę przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami
chirurgicznymi
• jednocześnie odtłuszcza i odkaża skórę
• nie zawiera jodu i chlorheksydyny – nie pozostawia na skórze substancji obciążających
i drażniących skórę
• nie wywołuje alergii
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HIGIENA RĄK
Pielęgnacja rąk i ciała

Pielęgnacja rąk i ciała

Luphenil

˛
Sterisol Skin Cream – SYSTEM ZAMKNIETY

Lysoform GmbH

Sterisol AB

Krem regenerujący do ochrony i pielęgnacji skóry rąk

Nawilżająco - natłuszczający krem do pielęgnacji skóry rąk i ciała

• krem typu woda w oleju tworzy warstwę ochronną, która pozostaje na
dłoniach podczas mycia
• chroni skórę rąk przed działaniem czynników drażniących
• działa leczniczo i kojąco przy alergii, egzemach oraz bardzo suchej skórze
• regeneruje skórę rąk
• przywraca lipidową powłokę skóry
• idealny do zrogowaciałej, łuszczącej się bardzo suchej skóry dłoni
• właściwości regenerujące i łagodzące zapewnia zawartość w składzie m.in.: allantoiny,
pantenolu i bisabololu
• wspomaga leczenie stanów zapalnych skóry
• ułatwia gojenie popękanego naskórka, a nawet usuwa skórne wypryski
• odpowiedni do każdego typu skóry wrażliwej
• poprawia naturalną wilgotność i elastyczność, przywracając lipidową warstwę skóry
• nie zmienia struktury oraz składu naturalnej powłoki skóry
• dobrze przenika skórę
• warstwa ochronna nie spłukuje się podczas mycia dłoni
• bardzo wydajny – niewielka objętość produktu wystarcza na dokładne pokrycie dłoni
• poręczna wielkość opakowania

• do codziennej pielęgnacji bardzo wrażliwej i alergicznej skóry
• chroni, wygładza i regeneruje skórę – zawiera substancje odżywcze, natłuszczające
i nawilżające skórę
• łatwo rozprowadza się na skórze, bardzo dobrze się wchłania – nie pozostawiając tłustej warstwy
• bezpieczny przez cały okres użytkowania – mikrobiologiczną czystość produktu gwarantuje
opatentowany układ zastawek, uniemożliwiający zasysanie do wnętrza woreczka powietrza
wraz z mikroorganizmami
• nie obciąża i nie drażni skóry – nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych
i barwników
• krem w pojemniku pozostaje czysty mikrobiologicznie przez cały okres użytkowania.
• zawiera emolienty – substancje, które szczelnie pokrywają powierzchnię skóry i chronią ją przed
nadmierną utratą wody i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi
• bardzo wydajny – zastawka dozuje optymalną ilość produktu i zabezpiecza przed jego
wyciekaniem
• zużyte opakowanie – worek z PE/PETP nie zawiera pozostałości kremu oraz cechuje się niską
masą i objętością odpadu

Opakowania: 50 ml tuba

Opakowania: 700 ml worek

˛
Sterisol Skin Lotion - SYSTEM ZAMKNIETY
Sterisol AB

• polecany do ochrony i pielęgnacji skóry alergicznej i bardzo wrażliwej
• chroni i wygładza skórę – zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące skórę
• łatwo rozprowadza się na skórze, bardzo dobrze się wchłania – nie pozostawiając tłustej
warstwy
• bezpieczny przez cały okres użytkowania – mikrobiologiczną czystość produktu gwarantuje
opatentowany układ zastawek, uniemożliwiający zasysanie do wnętrza woreczka powietrza
wraz z mikroorganizmami
• nie obciąża i nie drażni skóry – nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych
i barwników
• lotion w pojemniku pozostaje czysty mikrobiologicznie przez cały okres użytkowania
• bardzo wydajny – zastawka dozuje optymalną ilość produktu i zabezpiecza przed jego
wyciekaniem
• zużyte opakowanie – worek z PE/PETP nie zawiera pozostałości kremu oraz cechuje się niską
masą i objętością odpadu

Opakowania: 700 ml worek

www.medilab.pl
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Lotion ochronny do pielęgnacji skóry rąk i ciała
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HIGIENA RĄK
Dozowniki ścienne

Dozowniki ścienne

Dozownik Automatyczny Sterisol

Dozowniki IngoMan

Sterisol AB

Lysoform GmbH

Automatyczny dozownik ścienny z czujnikiem ruchu

Dozowniki ścienne z ramieniem dozującym

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

estetyczny, bezdotykowy dozownik wyposażony w czujnik ruchu
przeznaczony do dozowania preparatów antyseptycznych, pielęgnacyjnych i mydeł w płynie
dostosowany do produktów w woreczkach Systemu Sterisol
bardzo prosty w montażu i użyciu
wyposażony w automatyczny mechanizm dozujący
bezdotykowe dozowanie preparatu gwarantuje zachowanie najwyższego stopnia higieny

Wymiary: 230 × 120 × 120 mm (wys. × szer. × głęb.)
Zasilanie: 4 baterie AA 1.5 V lub zasilacz 6 VDC ≥ 1.5 A

przeznaczone do dozowania preparatów antyseptycznych i mydeł w płynie
proste w montażu i użyciu
funkcjonalne i trwałe
obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego aluminium i plastiku
przedłużone, metalowe ramię dozownika ułatwia dozowanie preparatu za pomocą
łokcia
• umożliwia precyzyjne dozowanie płynu z możliwością regulacji objętości dozy w zakresie
0,5 – 1,5 ml
• dostosowane do butelek o pojemności 0,5 litra i 1 litr

Dozowniki Sterisol

Dozowniki Lydos

Sterisol AB

Lysoform GmbH

Ramieniowe dozowniki ścienne Sterisol System

Dozownik ścienny z ramieniem dozującym

• estetyczne dozowniki z ergonomicznym, integralnym ramieniem dozującym, do woreczków
Systemu Sterisol
• nie posiadają przestrzeni trudno dostępnych uniemożliwiających prawidłową higienę dozownika
• całkowicie przezroczysta pokrywa umożliwia identyfikację wkładu i ilości preparatu
• zastawka woreczka dodatkowo zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem z dłonią
• dozowniki wykonane są z trwałego tworzywa sztucznego, ramię dozujące metalowe
lub z tworzywa sztucznego
• bardzo łatwe w montażu
• prosta i szybka wymiana worka na nowy

• przeznaczony do dozowania preparatów antyseptycznych i mydeł w płynie
• estetyczny, funkcjonalny i trwały
• obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa, łatwego do utrzymania
w czystości
• przedłużone ramię dozownika ułatwia dozowanie preparatu za pomocą łokcia
• umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu z możliwością regulacji objętości dozy
w zakresie 0,5 – 1,5 ml
• dostosowany do butelek o pojemności 0,5 litra i 1 litr

Wymiary: 200 × 100 × 110 mm (wys. × szer. × głęb.); ramię dozujące 140 mm

Wymiary: 230 × 75 × 75 mm (wys. × szer. × głęb.); ramię dozujące 140 mm

www.medilab.pl
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Wymiary: ELS (0,5 l): 245 × 80 × 85 mm (wys. × szer. × głęb.); ramię dozujące 140 mm;
TLS (1 l): 285 × 95 × 90 mm (wys. × szer. × głęb.); ramię dozujące 140 mm

Bezpieczny
Profilaktyka zakażeń wymaga obszernej wiedzy oraz wyobraźni epidemiologicznej.
Utrzymanie wysokich standardów sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej jest
ściśle związane z właściwym stosowaniem procedur mycia i dezynfekcji powierzchni.
Odpowiedni dobór preparatów zapewniających wysoki poziom czystości jest czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo epidemiologiczne w Państwa placówce. Podłogi,
ściany, blaty stołów, szafki pacjentów to tylko przykłady potencjalnych rezerwuarów
drobnoustrojów. Wszelkie zaniedbania w procesie mycia i dezynfekcji tychże miejsc to
jednoczesny wzrost prawdopodobieństwa migracji i wzrostu patogenów.
Konsekwencją tego zjawiska jest rozprzestrzenianie się zachorowań oraz dłuższa
rekonwalescencja pacjentów.
Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych oferowane
przez firmę Medilab to bezpieczeństwo, skuteczność i ekonomia. Szerokie mikrobiologiczne spektra działania, doskonałe właściwości myjące, niskie skuteczne stężenia
roztworów roboczych – to gwarancja sukcesu w walce z zakażeniami.

DEZYNFEKCJA I MYCIE POWIERZCHNI

DEZYNFEKCJA
Maecenas
POWIERZCHNI
malesuada

– znaczy czysty
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Dezynfekcja i mycie dużych powierzchni

Dezynfekcja i mycie dużych powierzchni

Surfanios/ Lemon Fresh (Citron)

Chlor - Clean

Laboratoires Anios

Guest Medical Ltd

Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia

Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru i detergentu do dezynfekcji i mycia
powierzchni i wyposażenia pomieszczeń

• spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
• skuteczny również w obecności zanieczyszczeń organicznych
• bardzo wydajny – bardzo niskie skuteczne stężenie roztworu roboczego 0,25%,
400 litrów roztworu roboczego z 1 litra koncentratu
• ekonomiczny w użyciu – bardzo niski koszt roztworu użytkowego
• krótki czas działania – 15 minut
• po wyschnięciu nie pozostawia smug i osadów, wydezynfekowana powierzchnia nie klei się
• doskonała kompatybilność materiałowa
• polecany do dezynfekcji syfonów i do powierzchni kontaktujących się z żywnością
• może być używany w obecności pacjentów oraz na oddziale noworodkowym
• bezwonny w roztworze lub o delikatnym cytrynowym zapachu
• bardzo dobre właściwości myjące roztworu sporządzonego zarówno w ciepłej jak i zimnej
wodzie
• dokładny, praktyczny dozownik przelewowy na każdej 1-litrowej butelce

• spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy i sporobójczy
• szerokie spektrum biobójcze (w tym spory) w obecności znacznych zanieczyszczeń
organicznych
• dezaktywacja plam krwi, wydzielin i wydalin oraz innych zabrudzeń organicznych
• możliwość stosowania do dezynfekcji powierzchni w obszarze spożywczym
• łatwe przygotowanie roztworu – w postaci szybko i całkowicie rozpuszczalnych w wodzie,
musujących tabletek
• możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni
• niskie stężenie użytkowe – niski koszt roztworu roboczego
• opakowanie wystarcza na przygotowanie 200 litrów roztworu roboczego
• sprawdzona substancja aktywna – troklozen sodowy

Opakowania: 200 tabl. a’5 g
Opakowania: 1 l, 5 l

Haz - Tabs
Guest Medical Ltd

•
•
•
•
•
•
•
•

spektrum biobojcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
silne działanie wirusobójcze nawet w najniższym stężeniu roztworu roboczego
pełne spektrum biobójcze w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych
zalecany do dezaktywacji plam krwi, wydzielin i wydalin oraz innych zabrudzeń
organicznych
możliwość stosowania do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością
ekonomiczny w użyciu – bardzo niski koszt roztworu użytkowego
postać łatwo rozpuszczalnej tabletki ułatwia dozowanie i przygotowanie roztworu
opakowanie wystarcza na przygotowanie 100 litrów roztworu roboczego

Opakowania: 100 tabl. a’4,75 g

www.medilab.pl
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Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji
powierzchni i wyposażenia pomieszczeń
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Dezynfekcja i mycie dużych powierzchni

Dezynfekcja i mycie delikatnych powierzchni

Trichlorol

Anios D.D.S.H.

Lysoform GmbH

Laboratoires Anios

Preparat w proszku do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia.
Możliwość namaczania zanieczyszczonej bielizny pościelowej i odzieży szpitalnej

Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni, wyposażenia
i innych wyrobów medycznych

•
•
•
•
•
•

zawiera wysokiej jakości łatworozpuszczalną Chloraminę T
spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy,
dzięki zawartości detergentów wykazuje doskonałe właściwości myjące
skuteczny wobec zanieczyszczeń organicznych
możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni
zalecany do dezynfekcji i wybielania wyrobów wykonanych z naturalnych tkanin np. mopy,
ścierki, odzież
• nie uszkadza wyrobów wykonanych ze stali nierdzewnej i emaliowanej, szkła, porcelany,
większości tworzyw sztucznych, wyrobów z gumy i silikonu
• proszek całkowicie rozpuszczalny
• wysoka wydajność – do 200 litrów roztworu roboczego (przy stężeniu 0,5%)

• spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
• wysoka skuteczność biobójcza w krótkim czasie działania
• delikatny – szczególnie polecany do jednoczesnej dezynfekcji i mycia inkubatorów, sond USG
i wszystkich innych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu i detergentów
• dobre właściwości myjące umożliwiają usuwanie zanieczyszczeń przy jednoczesnej
dezynfekcji tej powierzchni
• wygodna i szybka forma aplikacji preparatu – każda butelka wyposażona w końcówkę
spieniającą
• może być stosowany w obecności pacjentów oraz na oddziale położniczym i noworodkowym
• wysoka wydajność – 1 opakowaniem można umyć i zdezynfekować nawet 75 m2 powierzchni
• pianka po naniesieniu na powierzchnie (również pionowe) nie spływa i łatwo rozprowadza się
• posiada przyjemny miętowy zapach

Opakowania: 500 g, 1 kg

Opakowania: 750 ml z końcówką spieniającą

Aquafilm
MonoSol AF, Ltd

Anioxyspray WS
Laboratoires Anios

Sporobójczy preparat dezynfekująco - myjący do małych
powierzchni, wyposażenia i innych wyrobów medycznych

• redukują do minimum kontakt personelu z zainfekowaną bielizną i obłożeniami
• stanowią najbardziej efektywny z dostępnych system zwalczania ryzyka infekcji
i zakażenia krzyżowego pacjentów, personelu szpitalnego oraz pracowników pralni
• worki i przewiązka wykonane są z nietoksycznych substancji
rozpuszczalnych w gorącej wodzie, które ulegają całkowitej biodegradacji
• worki całkowicie rozpuszczalne w wodzie

• spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy
• zalecany do oczyszczania i dezynfekcji powierzchni wymagających działania sporobójczego
oraz w wypadku zagrożenia epidemiologicznego
• wykazuje skuteczne działanie również w obecności substancji organicznych
• wygodna i szybka aplikacja preparatu
• forma delikatnej pianki eliminuje ryzyko powstania aerozolu
• działanie sporobójcze już w 15 minut
• dobra kompatybilność materiałowa
• możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni
• po zastosowaniu schnie szybko nie pozostawiając smug
• bardzo wysoka wydajność – 1 litrem preparatu można umyć i zdezynfekować
min. 100 m2 powierzchni

Rozmiary: 660 mm x 840 mm, 711 mm x 990 mm, 914 mm x 990 mm

Opakowania: 1 l z końcówką spieniającą

Worki do zbierania prania rozpuszczalne w wodzie

Aquafilm Plus
MonoSol AF, Ltd

Worki odporne na wilgoć do zbierania prania rozpuszczalne w wodzie
• wykazują nadzwyczajną odporność na wilgoć, co umożliwia przechowywanie
wilgotnej lub mokrej bielizny przez wiele godzin
• stanowią najbardziej efektywny z dostępnych system zwalczania ryzyka infekcji
i zakażenia krzyżowego pacjentów, personelu szpitalnego oraz pracowników pralni
• worki i przewiązka wykonane są z nietoksycznych substancji
rozpuszczalnych w gorącej wodzie, które ulegają całkowitej biodegradacji
• worki całkowicie rozpuszczalne w wodzie

Rozmiary: 660 mm x 840 mm, 711 mm x 990 mm

Lysoformin Plus-Schaum

Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji i mycia
delikatnych powierzchni, wyposażenia i innych wyrobów medycznych zanieczyszczonych organicznie
•
•
•
•
•
•
•
•

spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
skuteczny w obecności substancji organicznych już w 5 minut
nie zawiera alkoholu, aldehydów, fenolu i chloru
wysoka kompatybilność materiałowa – szczególnie zalecany do dezynfekcji i mycia
powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu np. fotele, łóżka zabiegowe, kable, pasy i łóżka
do masażu, inkubatory, wanny akrylowe, blaty robocze itd.
jednoczesne mycie i dezynfekcja
wygodna i szybka forma aplikacji możliwa w dwojaki sposób – butelka wyposażona
w podwójną końcówkę (spieniająca/spryskująca)
postać pianki eliminuje ryzyko powstawania i wdychania groźnego aerozolu
szybkoschnący, nie pozostawia smug i osadów

Opakowania: 1l z końcówką spieniająco-spryskującą, 5l

www.medilab.pl

NOWOŚĆ
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MOŻESZ POTRZEBOWAĆ TAKŻE:
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Szybka dezynfekcja powierzchni

Szybka dezynfekcja powierzchni
Aerodesin 2000

Aniospray Quick

Lysoform GmbH

Laboratoires Anios

Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych i trudno
dostępnych powierzchni oraz wyrobów medycznych

Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych
powierzchni odpornych na działanie alkoholu

•
•
•
•

• spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
• aktywny wobec wirusów w 30 sekund: HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, SARS,
Rotawirus, Vacciniawirus, H1N1
• aktywny również wobec Tbc i MRSA
• produkt gotowy do użycia
• kompozycja na bazie etanolu i IV rzędowych związków amonowych
• może być bezpiecznie stosowany w obecności pacjentów
• możliwość dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
• wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
• możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie jak i przy użyciu ściereczki
• preparat po aplikacji szybko schnie nie tworzy tłustego nalotu i żadnych śladów
• po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając smug
• posiada przyjemny, świeży zapach

•
•
•
•

spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
szerokie spektrum biobójcze w bardzo krótkim czasie – 1 min
łatwo dociera w trudno dostępne miejsca i szczeliny
wygodna i szybka forma aplikacji – preparat gotowy do użycia, każda 1-litrowa butelka
wyposażona jest w końcówkę spryskującą
dezynfekcję można przeprowadzić metodą spryskiwania jak i przecierania
bardzo wydajny – za pomocą 1 litra preparatu można zdezynfekować 20–30 m2
powierzchni
szybko schnie nie pozostawiając smug na dezynfekowanych powierzchniach
posiada przyjemny, delikatny zapach

Opakowania: 1 l z końcówką spryskującą, 5 l

Opakowania: 1 l, i 1 l z końcówką spryskującą, 5 l

MOŻESZ POTRZEBOWAĆ TAKŻE:
Fugaten Spray

Chusteczki włókninowe

Lysoform GmbH

Medilab Sp. z o.o.

Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych
oraz trudno dostępnych miejsc i szczelin

Suche chusteczki włókninowe do rozprowadzania preparatów
dezynfekcyjnych po małych powierzchniach

•
•
•
•

• do profesjonalnego zastosowania w placówkach służby zdrowia
• zalecane do produktów z oferty Medilab tj; Anioxyspray WS, Anios DDSH,
Lysoformin Plus-Schaum, Fugaten Spray, Aerodesin 2000, Aniospray Quick

•
•
•

Opakowania: 500 ml i 1 l z końcówką spryskującą, 5 l

www.medilab.pl

Opakowania: 20 x 20 cm, pakowane po 20 szt.

DEZYNFEKCJA
Maecenas
POWIERZCHNI
malesuada

•
•

spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
szerokie spektrum biobójcze w bardzo krótkim czasie – 1 min
łatwo dociera do trudno dostępnych powierzchni
wygodna i szybka forma aplikacji – preparat gotowy do użycia, każda 500 ml
i 1-litrowa butelka wyposażona jest w końcówkę spryskującą
dezynfekcję można przeprowadzić metodą spryskiwania jak i przecierania
bardzo wydajny – za pomocą 1 litra preparatu można zdezynfekować 20–30 m2
powierzchni
szybko schnie nie pozostawiając smug i plam na dezynfekowanych powierzchniach
ma przyjemny, delikatny zapach (preparat jest dostępny również w wersji
bezzapachowej)
możliwość stosowania do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością
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Chusteczki dezynfekcyjne

DEZYNFEKCJA I MYCIE POWIERZCHNI
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ TAKŻE:

Wip’Anios

Ly-Lastic

Laboratoires Anios

Lysoform GmbH

Chusteczki dezynfekująco - myjące do wrażliwych na działanie alkoholi małych powierzchni,
wyrobów medycznych i wyposażenia

Materiał poliuretanowy chroniący materace i poduszki przed wilgocią

DEZYNFEKCJA I MYCIE POWIERZCHNI

• gotowe do użycia
• spektrum biobójcze: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze
• idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdzie środek dezynfekcyjny nie może być rozpryskiwany
oraz istotne jest szybkie działanie
• delikatne – szczególnie polecane do jednoczesnej dezynfekcji i czyszczenia sond USG
i innych wrażliwych na działanie alkoholu i detergentów powierzchni
• duży rozmiar (20 × 20 cm), mocne nasączenie preparatem oraz dobra wytrzymałość
włókninowej chusteczki pozwala na dokładne, wydajne i wygodne stosowanie
• dobre właściwości myjące umożliwiają usuwanie zanieczyszczeń przy jednoczesnej
dezynfekcji powierzchni
• mogą być stosowane w obecności pacjentów
• posiadają niedrażniący, świeży zapach

Opakowania: 50 szt. chusteczek

• polecany szczególnie do ochrony materaców i poduszek
• tkanina pokryta warstwą czystego poliuretanu, który jest trwale elastyczny
oraz przepuszcza powietrze.
• odporny na mocz, kał, krew, olej, tłuszcze, maści, zasady oraz dostępne na rynku środki
odkażające
• stanowi skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniem oraz barierę bakteriologiczną
• zmniejsza ciepło retencyjne, przez co obniża groźbę powstawania odleżyn
• zapewnia pacjentowi komfort w czasie leżenia
• jest szczególnie polecany dla alergików
• wytrzymuje temperaturę prania do 95° C, może być prana w urządzeniach do prania ciągłego,
wytrzymuje temperaturę suszenia w bębnie do 120º C,
• tkanina zachowuje wszystkie swoje naturalne właściwości (odporność na rozciąganie,
substancje chemiczne, temperaturę itp.) nawet po 300 cyklach pralniczych.
• odporny na darcie
• tkanina może być dezynfekowana, zaleca się używanie środków dezynfekcyjnych na bazie
alkoholi
• różnorodne sposoby mocowania i możliwość dostarczenia osłon w dowolnych wymiarach,

´ Powleczenie standardowe
Rodzaje powleczen:
4 naciągi gumowe, wymiary: 195 x 90 x 12 cm (wielkość materaca: 200 x 90 x 12 cm)

Powleczenie standardowe „plus”
2 naciągi gumowe i rzepy, wymiary: 195 x 90 x 12 cm (wielkość materaca: 200 x 90 x 12 cm)

Powleczenie całkowite
zamek błyskawiczny o dł. 240 cm, wymiary: 195 x 90 x 12 cm (wielkość materaca: 200 x 90 x 12 cm)

Hospisept - Tuch
Lysoform GmbH

Powleczenie całkowite na poduszki
wielkośc poduszki: 80 x 80 cm

Lylastic jest dostępny również na metry bieżące

• spektrum biobójcze: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze
• gotowe do użycia
• idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdzie środek dezynfekcyjny nie może być rozpryskiwany
oraz istotne jest szybkie działanie i wysychanie preparatu
• mogą być stosowane w obecności pacjenta
• nasączone produktem leczniczym Hospisept do dezynfekcji rąk i pola zabiegowego (podczas
stosowania nie jest wymagana ochrona skóry rąk)
• nie pozostawiają smug i plam na dezynfekowanych powierzchniach
• fizelinowe chusteczki cechuje wysoka wytrzymałość mechaniczna, optymalne wymiary
(13,5 x 22 cm) i wysycenie alkoholem
• konfekcjonowane w praktyczne i szczelne pojemniki z możliwością uzupełniania

Opakowania: 100 szt. chusteczek w pojemniku, wkład uzupełniający 100 szt. chusteczek

www.medilab.pl

DEZYNFEKCJA
Maecenas
POWIERZCHNI
malesuada

Chusteczki nasączone alkoholem do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych,
małych powierzchni i wyposażenia

Leczenie
- bez ryzyka zakażeń

DEZYNFEKCJA I MYCIE NARZĘDZI, ENDOSKOPÓW
I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

DEZYNFEKCJA
NARZĘDZI

Obowiązek dekontaminacji narzędzi oraz wyrobów medycznych wielokrotnego
użytku, stosowanych podczas zabiegów i operacji medycznych, wymaga zachowania
ustalonych procedur. Wszystkie prawidłowo wykonane etapy mycia, dezynfekcji oraz
sterylizacji narzędzi w konsekwencji prowadzą do uzyskania najwyższego poziomu
bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Powyższe procesy mają charakter prewencyjny
w walce z zakażeniami szpitalnymi. W swojej istocie są także jednym z kluczowych
elementów dobrej praktyki leczenia.
Narzędzia stosowane podczas zabiegów lub operacji medycznych naruszają bądź też
mogą naruszać ciągłość tkanek. Często zdarza się, iż mają kontakt z jamami ciała,
płynami ustrojowymi, błonami śluzowymi, tym samym gromadzą się na nich
zanieczyszczenia w postaci fragmentów tkanek, krwi, śluzów, często skontaminowanych przez mikroorganizmy.
Usuwanie powyższych zanieczyszczeń często nastręcza trudności ze względu na dość
łatwe ich wysychanie i silną adhezję materiałową.
Tworzenie się biofilmu, przebarwień na powierzchni narzędzi i wyrobów medycznych
to znak zaniedbań w procedurze bądź niewłaściwie dobranych preparatów do ich
mycia i dezynfekcji.
Przedstawiamy Państwu linię preparatów z oferty firmy MEDILAB do mycia i dezynfekcji
narzędzi oraz wyrobów medycznych, które gwarantują pewność i bezpieczeństwo.

30

31

DEZYNFEKCJA I MYCIE NARZĘDZI, ENDOSKOPÓW I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

DEZYNFEKCJA I MYCIE NARZĘDZI, ENDOSKOPÓW I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Dezynfekcja i mycie

Dezynfekcja i mycie

Aniosyme First

Aniosyme DD1

Laboratoires Anios

Laboratoires Anios

Trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania
i wstępnej dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych

Płynny, trójenzymatyczny preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi,
endoskopów i innych wyrobów medycznych

• zawiera: substancje aktywne – poliheksanid i propionian; trójenzymatyczny kompleks myjący
i inne substancje myjące
• spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
• podstawowe spektrum biobójcze po 5 minutach ekspozycji
• zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach i ułatwia ich usuwanie
• jednocześnie wstępnie dezynfekuje i rozpuszcza zanieczyszczenia pozostałe na narzędziach
po zabiegu
• kompleks trzech enzymów w połączeniu z detergentami szybko i skutecznie rozpuszcza
zanieczyszczenia organiczne
• wygodna i szybka forma aplikacji, każde opakowanie wyposażone w końcówkę spieniającą
• zawiera substancje antykorozyjne chroniące narzędzia przed korozją
• wykazuje szeroką kompatybilność materiałową
• umożliwia bezpieczne zbieranie i transport zanieczyszczonych narzędzi
• bardzo wydajny

• zawiera: substancje aktywne – poliheksanid i propionian; trójenzymatyczny kompleks myjący
i inne substancje myjące
• spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
• wysoka skuteczność biobójcza w obecności zanieczyszczeń organicznych
• bardzo krótki czas działania – 5 minut
• bardzo wydajny – 200 litrów 0,5% roztworu roboczego z 1 litra koncentratu
• ekonomiczny w użyciu – bardzo niski koszt roztworu roboczego
• kompleks trzech enzymów w połączeniu z detergentami szybko i skutecznie usuwa biofilm
i rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne
• narzędzia po dezynfekcji nie wymagają doczyszczania dzięki doskonałym właściwościom
myjącym
• wysoka kompatybilność materiałowa – może być stosowany do dezynfekcji wszystkich
rodzajów wyrobów medycznych
• neutralne pH roztworu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed
korozją
• możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych
• każda 1-litrowa butelka wyposażona w praktyczny dozownik przelewowy

Opakowania: 750 ml z końcówką spieniającą

Opakowania: 1 l, 5 l

Lysoformin 3000
Lysoform GmbH

Preparat w koncentracie do dezynfekcji i mycia narzędzi,
endoskopów i innych wyrobów medycznych.
Możliwość użycia do dezynfekcji i mycia powierzchni

Opakowania: 1 l, 5 l

www.medilab.pl

DEZYNFEKCJA
NARZĘDZI

• zawiera: substancje aktywne – aldehydy; substancje myjące
• spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
• pełne spektrum biobójcze (obejmujące wirusa Polio) w obecności zanieczyszczeń
organicznych
• sprawdzony preparat dezynfekcyjny w stanach zagrożenia epidemiologicznego
• ułatwia usuwanie zanieczyszczeń organicznych dzięki bardzo dobrym właściwościom
myjącym
• produkt uniwersalny – jednocześnie myje i dezynfekuje wszystkie rodzaje narzędzi (w tym
wykonane z aluminium, niklu i miedzi) oraz powierzchnie
• zawartość substancji antykorozyjnych zapewnia wysoką kompatybilność materiałową
• stabilny roztwór roboczy – nieużywany zachowuje aktywność przez 14 dni
• możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych
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DEZYNFEKCJA I MYCIE NARZĘDZI, ENDOSKOPÓW I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Mycie manualne i maszynowe

Dezynfekcja i mycie
Hexanios G+R

Aniosyme DLT

Laboratoires Anios

Laboratoires Anios

Preparat w koncentracie do dezynfekcji i mycia narzędzi,
endoskopów i innych wyrobów medycznych

Płynny, trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia zanieczyszczonych
narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych

•
•
•
•
•
•
•
•
•

zawiera: substancję aktywną – poliheksanid; substancje myjące
spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
skuteczność biobójcza w obecności zanieczyszczeń organicznych
szybko i doskonale usuwa zanieczyszczenia organiczne dzięki wyjątkowym właściwościom
myjącym synergicznie działających detergentów
produkt uniwersalny – jednocześnie myje i dezynfekuje wszystkie rodzaje narzędzi (w tym
wykonane z aluminium, niklu i miedzi)
wysoką kompatybilność materiałowa zapewnia obojętne pH roztworu i zawartość substancji
antykorozyjnych
ekonomiczny w stosowaniu – 200 litrów 0,5% roztworu roboczego z 1 litra koncentratu
może być używany w myjkach ultradźwiękowych
każda 1-litrowa butelka wyposażona w wygodny dozownik przelewowy

• preparat o bardzo dobrych właściwościach myjących dzięki synergizmowi
działania detergentów i kompleksu trójenzymatycznego
• niskie stężenie roztworu roboczego 0,5%
• efekt bakteriostatyczny uzyskiwany jest po 10 minutach
• enzymatyczny kompleks skutecznie i szybko upłynnia zanieczyszczenia organiczne
• wysoka kompatybilność materiałowa – nie uszkadza wyrobów wykonanych
z polimerowych tworzyw sztucznych, gumy, wielu stopów metali, w tym aluminium
• roztwór ma neutralne pH – nie uszkadza delikatnych i precyzyjnych narzędzi i endoskopów
• do przygotowania roztworów można użyć zarówno ciepłej jaki i zimnej wody wodociągowej
• stabilny chemicznie roztwór roboczy zachowuje aktywność myjącą i bakteriostatyczną
przez cały dzień
• preparat można stosować w myjkach ultradźwiękowych

Opakowania: 1 l, 5 l

Aniosyme PLA II

Aniosyme DLT Plus

Laboratoires Anios

Laboratoires Anios

Trójenzymatyczny preparat o właściwościach
dezynfekcyjnych do mycia narzędzi i wyrobów medycznych

Trójenzymatyczny preparat do maszynowego i manualnego mycia
narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych

• zawiera: substancję aktywną – węglan sodu; trójenzymatyczny kompleks myjący,
detergenty
• spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
• wyjątkowe właściwości myjące – kompleks trzech enzymów w połączeniu z detergentami
szybko i skutecznie usuwa biofilm i rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne
• doskonały efekt myjący również w przypadku silnych lub zaschniętych zabrudzeń, narzędzia
po myciu nie wymagają doczyszczania
• proszek całkowicie rozpuszczalny – tworzy jednorodny, klarowny (bez osadu) roztwór roboczy
• polecany szczególnie do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego
• do sporządzenia roztworu można użyć zarówno ciepłej jak i zimnej wody
• bardzo wydajny – 200 litrów 0,5% roztworu roboczego z 1 kg proszku
• ekonomiczny w użyciu – bardzo niski koszt roztworu roboczego
• preparat może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych
• zawiera substancje antykorozyjne chroniące narzędzia przed korozją

• kompleks trzech enzymów w połączeniu z detergentami szybko i skutecznie rozpuszcza
zanieczyszczenia organiczne, dzięki tej właściwości narzędzia nie wymagają pracochłonnego
doczyszczania
• roztwór nie pieni się – może być stosowany w myjniach automatycznych
• doskonale wypłukuje się – nie wymaga środków neutralizujących
• może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych
• do mycia manualnego może być zastosowana zarówno ciepła jaki i zimna woda
• efekt bakteriostatyczny i grzybostatyczny uzyskiwany jest w ciągu 5 minut
• ekonomiczny w użyciu – niskie, od 0,2% do 0,5%, stężenie roztworu roboczego
• bardzo niski koszt roztworu roboczego
• wysoka kompatybilność materiałowa – może być stosowany do mycia wszystkich rodzajów
wyrobów medycznych
• neutralne pH roztworu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed korozją
• każda 1-litrowa butelka wyposażona w praktyczny dozownik przelewowy

Opakowania: 1 l, 5 l
Opakowania: 2 kg

www.medilab.pl

DEZYNFEKCJA
NARZĘDZI

Opakowania: 1 l, 5 l
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Mycie manualne i maszynowe

Dezynfekcja wysokiego poziomu endoskopów

Aniosyme DLM Maxi

Aniosept Activ

Laboratoires Anios

Laboratoires Anios

Trójenzymatyczny preparat do maszynowego mycia narzędzi,
endoskopów i innych wyrobów medycznych

Preparat w proszku do dezynfekcji i mycia endoskopów,
narzędzi i innych wyrobów medycznych.
Możliwość użycia do dezynfekcji i mycia powierzchni

• kompleks trzech enzymów w połączeniu z detergentami szybko i skutecznie rozpuszcza
zanieczyszczenia organiczne
• posiada silne właściwości odtłuszczające
• roztwór nie pieni się i doskonale wypłukuje – może być stosowany w automatycznych
myjniach i tunelach myjących
• może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych
• posiada właściwości bakterio- i grzybostatyczne
• bardzo niski koszt roztworu roboczego – niskie, od 0,1% do 0,5%, stężenie roztworu
roboczego
• niezależnie od jakości (twardości) użytej wody roztwór zachowuje doskonałe właściwości
myjące
• wysoka kompatybilność materiałowa – może być stosowany do mycia wszystkich rodzajów
wyrobów medycznych
• zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed korozją

Opakowania: 5 l

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zawiera: substancję aktywną – aktywny tlen uwalniany z nadwęglanu sodu; substancje myjące
spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy
działanie sporobójcze w krótkim czasie ekspozycji – 15 minut
nie wymaga dodawania aktywatora w celu osiągnięcia działania sporobójczego
doskonały efekt myjący również w przypadku silnych lub zaschniętych zabrudzeń
organicznych
proszek całkowicie rozpuszczalny
możliwość dezynfekcji i mycia delikatnego sprzętu medycznego, np. inkubatorów (zgodnie
z procedurą producenta)
bezpieczna dezynfekcja – nie zawiera szkodliwych związków boru (nowa formuła chemiczna
oparta na nadwęglanie sodu)
bardzo dobre właściwości antykorozyjne i wysoka kompatybilność materiałowa
bezwonny w roztworze
nie pyli podczas dozowania
wysoka wydajność – 200 litrów 0,5% roztworu roboczego z 1 kg produktu
zalecany do dezynfekcji i mycia powierzchni pozostających w kontakcie z żywnością
(0,5% - 15 minut)

Opakowania: 1 kg, 5 kg

NOWOŚĆ

Anioxyde 1000

Laboratoires Anios

Laboratoires Anios

Pięcioenzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego
mycia endoskopów i innych wyrobów medycznych

Preparat do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów
i innych termolabilnych wyrobów medycznych

• innowacyjny, zawierający pięć różnych enzymów preparat o doskonałych właściwościach
myjących
• kompleks pięciu enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) szybko i skutecznie
usuwa wszelkie zanieczyszczenia
• szerokie zastosowanie – mycie manualne, w myjkach ultradźwiękowych, w półautomatycznych
i automatycznych myjniach–dezynfektorach oraz tunelach myjących
• roztwór nie pieni się i doskonale wypłukuje
• doskonała tolerancja materiałowa, neutralne pH roztworu
• wykazuje wyjątkowe właściwości myjące niezależnie od jakości użytej wody
• właściwości bakterio- i grzybostatyczne
• bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,01% do 0,5%
• potwierdzona stabilność i skuteczność enzymów

• substancja aktywna – kwas nadoctowy uzyskany za pomocą opatentowanej syntezy
PHERA® system
• spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy,
sporobójczy
• zalecany do dezynfekcji wysokiego poziomu (sporobójczej) termolabilnego sprzętu
i wyposażenia medycznego
• pełne spektrum biobójcze na poziomie sporobójczym już w 5 minut
• usuwa biofilm i nagromadzone wcześniej na wyrobach zanieczyszczenia, brak koagulacji białka
• roztwór stabilny i aktywny biobójczo do 14 dni
• ekonomiczny w użyciu – możliwe wielokrotne użycie tego samego roztworu w procesie
reprocesingu
• walidowane testy paskowe kontrolują stężenie substancji aktywnej
• produkt nie wymaga rozcieńczania
• brak oparów kwasu octowego drażniących oczy użytkownika
• cechuje się wysoką kompatybilnością materiałową, posiada neutralne pH oraz substancje
antykorozyjne dzięki czemu nie uszkadza wyrobów medycznych wykonanych z tworzyw
sztucznych, gumy, stopów wielu metali

Opakowania: 5 l

Opakowania: 5 l + aktywator

www.medilab.pl
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DEZYNFEKCJA I MYCIE NARZĘDZI, ENDOSKOPÓW I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Dezynfekcja wysokiego poziomu endoskopów

MOŻESZ POTRZEBOWAĆ TAKŻE:

Steranios 2%

Anios R444

Laboratoires Anios

Gotowy do użycia preparat o działaniu sporobójczym
do dezynfekcji endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych
• zawiera: substancję aktywną – 2% aldehyd glutarowy
• spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy,
sporobójczy
• zalecany do dezynfekcji wysokiego poziomu (sporobójczej) wyposażenia, które jest wrażliwe
na wysoką temperaturę i nie może zostać poddane sterylizacji
• działanie sporobójcze już po 1 godzinie ekspozycji
• po 10 minutach zwalcza bakterie, prątki gruźlicy, grzyby i wirusy
• łatwy i bezpieczny w użyciu – nie wymaga dodawania aktywatora, gotowy do użycia
• ekonomiczny – preparat zachowuje aktywność biobójczą do 30 dni i może być w tym
czasie wielokrotnie używany
• aktywność używanego produktu należy kontrolować za pomocą walidowanych
testów paskowych
• zawiera substancje antykorozyjne
• cechuje się wysoką kompatybilnością materiałową, nie uszkadza wyrobów wykonanych
z tworzyw sztucznych, gumy, stopów wielu metali
• gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania i aktywacji
• nie pieni się – możliwość zastosowania do dezynfekcji manualnej i w myjkach
półautomatycznych

Laboratoires Anios

Specjalistyczny produkt w koncentracie do renowacji narzędzi
i innych wyrobów medycznych wykonanych ze stali nierdzewnej
• preparat w koncentracie usuwa z narzędzi: pozostałości protein, warstwę tlenku żelaza,
wszystkie utlenione przebarwienia i pozostałości mineralne
• eliminuje ryzyko rdzewienia narzędzi
• po użyciu narzędzia wyglądają „jak nowe”
• hamuje i usuwa korozję
• odnawia powłokę pasywną
• kompatybilny z różną jakością wody
• może być używany w myjkach ultradźwiękowych
• dzięki miarce przelewowej łatwy w dozowaniu

Opakowania: 1 l

Opakowania: 5 l

Wanny dezynfekcyjne

Opaster

Lysoform GmbH

Farmec

Gotowy do użycia preparat o działaniu sporobójczym do dezynfekcji
endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykonane z wytrzymałego polimeru
składają się z trzech elementów: polipropylenowej wanny, sita wykonanego z PCV oraz pokrywy
pokrywa chroni przed bezpośrednim kontaktem z roztworem i wdychaniem jego oparów
pokrywa wanny 16 litrowej wykonana jest z przezroczystego makrolonu
sita ułatwiają wyjmowanie narzędzi i ograniczają kontakt personelu z roztworem roboczym
specjalne płytki dociskowe pomagają w dokładnym zanurzeniu narzędzi w roztworze środka
dezynfekującego
wanny nie wchodzą w reakcję ze środkami dezynfekującymi i myjącymi
różne pojemności wanienek ułatwiają ekonomiczne dysponowanie środkami dezynfekcyjnymi
łatwe w myciu i utrzymaniu w higienicznym stanie - możliwość wyparzania wrząca wodą
wyrób medyczny kl. I

Opakowania: 1 l, 5 l, 16 l

DEZYNFEKCJA
NARZĘDZI

• zawiera: substancję aktywną – aldehyd ortoftalowy
• spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy,
sporobójczy
• szybki czas działania – pełne spektrum biobójcze w 5 minut (bez spor)
• działanie sporobójcze po 30-minutowym czasie ekspozycji
• gotowy do użycia, nie wymaga dodawania aktywatora
• walidowane testy paskowe kontrolują aktywność biobójczą roztworu, który może być
wielokrotnie używany przez 14 dni
• niska wrażliwość produktu na pozostałości zanieczyszczeń organicznych
• nie pieni się – możliwość zastosowania w procesie manualnym i maszynowym
• niedrażniący, niewyczuwalny, delikatny zapach
• niska cena jednego procesu dezynfekcji
• zalecany do dezynfekcji wysokiego poziomu (sporobójczej) termolabilnego sprzętu
i wyposażenia medycznego

Wanny dezynfekcyjne do dezynfekcji, mycia i przechowywania narzędzi medycznych

Opakowania: 5 l

www.medilab.pl
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