
Health Care Division

Komplexní
dezinfekční
program
pro celou oblast zdravotnictví, pro všechny instituce 
sociální péče včetně penzionů pro seniory, ozdravoven, 
léčeben a kojeneckých ústavů, pro laboratoře, 
kuchyně, kosmetické provozovny, pedikúry, manikúry, 
solária, balneoprovozy, holičství a kadeřnictví. 



DEZINFEKCE RUKOU A KŮŽE

Prostředky pro dezinfekci rukou a kůže (neředí se)

Prostředky pro mytí a péči o pokožku

Spitaderm®

Vysoce účinný, bezbarvý dezin-
fekční prostředek určený 
k hygienické a chirurgické 
dezinfekci rukou a k dezinfekci 
kůže před operacemi, punkcemi 
apod. Neředí se, používat 
na umyté a osušené ruce. 
Přípravek má prodlouženou 
účinnost a je autosterilní!

Účinná látka: alkohol,
chlorhexidin glukonát,
peroxid vodíku
Účinnost: ABTMN včetně MRSA
Doba expozice: hygienická 
dezinfekce 0,5 min, chirurgická 
dezinfekce 2 x 2,5 min
Balení: 5 l, 500 ml 

Spitacid®

Vysoce účinný dezinfekční 
prostředek určený k hygienické 
a chirurgické dezinfekci rukou. 
Neředí se, používat na umyté
a osušené ruce.

Účinná látka: směs alkoholů
Účinnost: ABTMN
Doba expozice: hygienická 
dezinfekce 0,5 min
chirurgická dezinfekce 2 x 2,5 min
Balení: 5 l, 500 ml 

Skinman® soft
Vysoce účinný dezinfekční 
prostředek určený k hygienické 
a chirurgické dezinfekci rukou. 
Svým chemickým složením splňuje 
požadavky na přípravek šetrný 
k lidské pokožce. Neředí se,
používat na umyté a osušené 
ruce. Má prodlouženou účinnost. 

Účinná látka: alkohol, KAS,
kyselina undecylenová
Účinnost: A(B)TMN včetně MRSA
Doba expozice: hygienická 
dezinfekce 0,5 min, chirurgická 
dezinfekce 2 x 2,5 min
Balení: 5 l, 500 ml 

Skinman® scrub
Skinsan® scrub foam
Tekutá mycí emulze s dezinfekčním 
účinkem. Pro hygienickou 
dezinfekci rukou po dobu 30 sec 
vtírat 3 ml emulze do pokožky 
rukou a opláchnout vodou.
Produkt je součástí schválené 
metodiky dekolonizace osob
osídlených MRSA - viz samostatný 
leták.

Účinná látka: triclosan a kyselina 
undecylenová
Účinnost: A(B) včetně MRSA
Doba expozice: hygienická 
dezinfekce 0,5 min
Balení Skinman: 5 l, 500 ml
Balení Skinsan: 200 ml
s pěnovým aplikátorem 

Manisoft®

Speciální mycí emulze určená 
pro namáhanou pokožku.
Obsahuje zvlhčující a regenerační 
přísady. Tento přípravek 
neobsahuje mýdlo, nevysušuje 
a nedráždí pokožku, a je vhodný 
pro mytí rukou před hygienickou 
a chirurgickou dezinfekcí.

pH: 5,8
Balení: 6 l, 500 ml 

Incidin® M spray extra
Dezinfekční prostředek určený 
k prevenci plísní nohou,
k dezinfekci ponožek, punčoch
a obuvi. Neředí se.
Snadná aplikace postřikem nebo 
dávkovačem Incimat. Přípravek 
neodmašťuje pokožku, zabraňuje 
pocení nohou, příjemně 
voní a má prodlouženou účinnost.

Účinná látka: alkohol,
chlorhexidin glukonát,
peroxid vodíku
Účinnost: AV
Balení:5 l,
120 ml s rozprašovačem

Silonda®

Silonda® je regenerační 
a ochranný tekutý krém s obsahem
včelího vosku pro zvláště 
namáhanou pokožku. Stabilizuje 
vlhkost pokožky rukou a celého 
těla. Oficiálně uznávaná pracovní 
ochranná pomůcka na ruce 
při častém mytí a dezinfekci. 
Ideální pro jedince s citlivou 
pokožkou, děti, kojence, seniory. 
Rychle se vsakuje a reguluje 
přirozené vlastnosti pokožky.
Osvědčená pro použití při bazální 
stimulaci.

Balení: 500 ml 

Silonda® lipid
Silonda® lipid je regenerační
a ochranný tekutý krém s vyšším 
obsahem lipidů určený pro zvláště 
namáhanou pokožku. Působí 
regeneračně na poškozenou 
pokožku, chrání ji a významně 
doplňuje její vlhkost a vláčnost. 

Balení: 500 ml 



Silnet® forte
Vysoce účinný barevný dezinfekční 
prostředek určený k dezinfekci 
operačního pole a kůže 
před injekcemi, punkcemi apod. 
Neobsahuje jód, vhodný pro osoby 
alergické na jodové preparáty.
Neředí se.

Účinná látka: směs alkoholů
Účinnost: ABTMN
Doba expozice:
1 min před operacemi,
před injekcemi do zaschnutí
Balení: 5 l, 500 ml 

Spitagel®
Alkoholový dezinfekční přípravek 
na ruce ve formě gelu 
se zjemňujícím účinkem. Snadná 
aplikace, neodmašťuje pokožku. 
Má rychlý a dlouhodobý účinek. 

Účinná látka: směs alkoholů, 
peroxid vodíku
Účinnost: ABTMV
Doba expozice: hygienická 
dezinfekce 0,5 min
Balení: 500 ml, 100 ml

Skinsept® mucosa
Slizniční antiseptikum určené 
k profylaktickému a léčebnému 
použití na sliznici dutiny ústní
a hltanu a profylakticky i na sliznici
a okolní pokožku pohlavních 
orgánů, k jejich dezinfekci
před operačními výkony,
před zaváděním cévek apod. 
Vhodný v oblasti stomatologie, 
urologie, gynekologie, onkologie, 
dermatologie a chirurgie. 
Přípravek má prodlouženou 
účinnost a je vázán na lékařský 
předpis. Produkt je součástí 
schválené metodiky dekolonizace 
osob osídlených MRSA -
viz samostatný leták.

Účinná látka:
chlorhexidindiglukonát, peroxid 
vodíku, ethanol
Účinnost: ABV včetně MRSA 
a prvoci 
Ředění: neředí se, používat
v koncentrovaném stavu
Doba expozice: 60 sec
Balení: 500 ml 

Silonda® body spray
Hydratační emulze s čistícím 
účinkem ke každodennímu
použití s obsahem vitaminu E
a glycerinu. Určeno pro péči
o pokožku rukou a celého těla. 
Snadná aplikace, záruka optimální 
péče a regulace vlhkosti pokožky, 
pH emulze 5,5. Doporučujeme
po koupeli, opalování a terapii
infra a UV zářením. Přípravek 
může být alternativou šetrné očisty 
bez použití tenzidů pro malé 
děti, kojence, seniory, imobilní 
pacienty a osoby s citlivou 
pokožkou. 
Dermatologicky testováno.

Balení: 200 ml s rozprašovačem
500 ml náhradní náplň

Slizniční antiseptikum (neředí se)

Společnost Ecolab provedla na základě platných metodik a norem 
řadu testů na účinnost dezinfekčních prostředků proti MRSA:

v oblasti plošné dezinfekce   koncentrace expozice
 Incidur    0,50%  5 min 
 Incidur SP   0,50%  5 min 
 Incidin extra   1,00%  30 min
 Incidin extra N   0,50%  5 min
 Incidin plus   0,25%   5 min
 Medicarine   1 tabl. / 10 l 5 min

v oblasti nástrojové dezinfekce   koncentrace expozice
 Sekusept pulver   2%  60 min

v oblasti dezinfekce rukou a pokožky koncentrace expozice
 Spitaderm   neředit   30 s
 Skinman soft   neředit   30 s
 Skinman scrub   2%  60 s
 Skinsan scrub foam  neředit   60 s
 Skinsept mucosa  neředit   60 s



DEZINFEKCE NÁSTROJŮ

Práškové dezinfekční a čistící prostředky

Kapalné čistící a dezinfekční prostředky pro automatické mycí stroje

Sekusept aktiv®

K dezinfekci a čištění nástrojů, 
pomůcek z nerezu, skla, gumy 
a plastu, dýchacích masek 
a nástrojů včetně flexibilních 
endoskopů. Skvělá materiálová 
snášenlivost, pH pracovního 
roztoku 8. Má vynikající čisticí 
účinky, výborně rozpouští krev
a bílkovinné nečistoty. Koncentraci 
účinné látky lze kontrolovat pomocí 
testovacích proužků. Určeno
i pro vyšší stupeň dezinfekce 
termolabilních materiálů.Vhodné
i pro použití v ultrazvukové lázni
a v poloautomatických myčkách.

Účinná látka: peroxoboritan sod-
ný, TAED (neobsahuje aldehydy)
Účinnost: ABCTMV
Ředění: 1 - 2%
Doba expozice: 1 hod - 15 min
Balení: 6 kg

Sekusept® pulver
K použití na nástroje, dýchací 
masky, inkubátory, vany,
umyvadla, okolí bazénů, hračky, 
zubní protézy apod. Vhodný též 
k dezinfekci všech omyvatelných 
ploch. Není vhodný pro poniklované 
a hliníkové nástroje. Vynikající 
čistící schopnosti jsou umocněny 
použitím přípravku v ultrazvukové 
lázni. Ředit studenou vodou,
nerozmíchávat - nerozpuštěný 
podíl je žádoucí.

Účinná látka: peroxoboritan 
sodný, TAED
Účinnost: ABNNV včetně MRSA
Ředění: 0,5 - 2%
Doba expozice: 1 hod - 15 min.
Balení: 5 kg, 2 kg, 750 g

Sekusept® forte
K dezinfekci a vyššímu stupni 
dezinfekce nástrojů z kovu,
skla a plastu. Vhodný též 
k dezinfekci endoskopů 
a fibroskopů. Pro vyšší stupeň 
dezinfekce je možné zásobní 
pracovní roztok uchovat 
v uzavřených nádobách po dobu 
14 dní. Ředit jen studenou vodou.

Účinná látka: aldehydy, KAS
Účinnost: ABCTMV
Ředění: 1,5 - 5%
Doba expozice: 1 hod - 15 min.
Balení: 5 l, 1 l

Sekusept® extra N
K dezinfekci a čištění nástrojů 
z kovu, skla a plastu. Má široké 
spektrum účinnosti i při krátké 
expozici a je vhodný také 
pro anesteziologické příslušenství 
a pro dezinfekci nástrojů 
v ultrazvukové lázni. 
Ředit jen studenou vodou.

Účinná látka: KAS, aldehydy 
(neobsahuje formaldehyd)
Účinnost: A(B)TMN
Ředění: 2 - 5%
Doba expozice: 1 hod - 15 min
Balení: 5 l, 1 l

ETD Cleaner
Enzymatický detergent na čištění 
endoskopů v automatických
mycích strojích (ETD Olympus),
pH roztoku je neutrální, účinně 
rozpouští krev a bílkoviny.
Doporučeno firmou Olympus
na předčištění nástrojů 
před použitím ETD Disinfectant 
jako patentově chráněný postup 
chemotermické dezinfekce.

Účinná látka: proteáza
Balení: 4 l

ETD Disinfectant
Dezinfekční prostředek
na endoskopy v mycích strojích 
(ETD Olympus), pH roztoku
je neutrální. Doporučeno firmou 
Olympus k dezinfekci, která
následuje po předčištění
přípravkem ETD Cleaner, jako 
patentově chráněný postup che-
motermické dezinfekce.

Účinná látka: glutaraldehyd, 
ethanol
Účinnost: ABTM
Ředění: 1,2 %
Doba expozice: 5 min
Balení: 4 l

Koncentrované kapalné přípravky

Produktová řada Sekumatic®

• Čistící a neutralizační prostředky pro termodezinfekci
(programy BGA a Vario)
• Čistící a dezinfekční prostředky pro chemotermodezinfekci 
Detailní informace viz náš samostatný leták.



Sekusept® plus
K dezinfekci a čištění nástrojů
z kovu, skla a plastu,
anesteziologického příslušenství 
apod. Nepoužívat na silikon. 
Přípravek nealergizuje, nedráždí, 
výborně rozpouští krev
a bílkovinné nečistoty. 
Je velmi vhodný do ultrazvukové 
lázně. Ředit jen studenou vodou.

Účinná látka: glukoprotamin 
(neobsahuje aldehydy ani KAS)
Účinnost: A(B)TMN
Ředění: 1,5 - 5%
Doba expozice: 1 hod - 15 min
Balení: 5 l, 1 l

Maranon® H
Pro hemodialyzační přístroje, 
vhodný i pro všechny zdravotnické 
přístroje s trubkovitým vedením, 
nádržkami na vodu, např. odsávací
přístroje, respirátory apod.

Účinná látka: chlornan sodný
Účinnost: ABNNN
Ředění: 1 - 3%
Doba expozice: 30 min - 15 min
Balení: 5 l

Sekudrill®
K dezinfekci a čištění 
stomatologického rotačního 
instrumentária z oceli, tvrdokovu, 
diamantu, elastických lešticích 
nástrojů, keramických brusných 
tělísek a kořenových nástrojů.

Účinná látka: propylenglykol
hydroxid draselný
Účinnost: ABTMN
Doba expozice: 15 min
10 min v ultrazvukové lázni
Balení: 1 l

Kapalný dezinfekční prostředek
pro stomatologické ordinace (neředí se)

ECOLAB je vlastníkem výrobního patentu pro antimikrobiální účinnou látku - 
glukoprotamin, která je obsažena v přípravcích Incidin plus, Incidin extra N 
a Sekusept plus. Tato látka se vyrábí z přírodních surovin, není prchavá, nedráž-
dí a nevyvolává alergie. Glukoprotaminové dezinfekční přípravky mají široké 
spektrum účinnosti, likvidují vajíčka prachových roztočů i zákožky svrabové 
na plochách a povrchu předmětů.

A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub
B - virucidní účinek na široké spektrum virů (včetně neobalených virů)
(B) - omezená virucidní účinnost (účinnost na obalené živočišné viry, účinnost 
        na HBV/HIV potvrzena v zahraničních laboratořích)
C - inaktivace bakteriálních spór
T - usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis (testováno v SZÚ Praha)
M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií (v případě masivní
      kontaminace aviárními mykobakteriemi je nutno expozici zdvojnásobit)
V - fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (doloženo laboratorními
      expertízami)
N - účinnost nebyla doložena odbornými expertízami
MRSA - methicilin rezistentní kmeny Staphylococcus aureus
z - do zaschnutí

Účinnost - vysvětlivky



PLOŠNÁ DEZINFEKCE

Kapalné koncentrované přípravky

Dezinfekční prostředky k okamžitému použití (neředí se)

Incidur®, Incidur® SP
K dezinfekci a čištění omyvatelných
ploch a předmětů. Příjemně voní,
u Inciduru SP je snížená 
parfemace na 25%. Čistící 
schopnosti jsou zajištěny 
obsahem tenzidů, lze je užívat 
pro manuální i strojové mytí. 
Přípravky mají kumulativní efekt, 
nepůsobí agresivně vůči čištěným 
materiálům. V případě, že uživatel 
střídá tyto prostředky s přípravky 
na jiné účinné bázi, např. 
s Incidinem extra N a Incidinem 
plus, je nutné plochy nejprve 
setřít vodou se saponátem. Ředit 
jen studenou vodou.

Účinná látka: aldehydy (neobsa-
huje formaldehyd)
Účinnost: ABTMV včetně MRSA
Ředění: 0,5 - 2%
Doba expozice: 4 hod - 15 min
Balení: 5 l, 1 l

Incidin® extra
K dezinfekci a čištění omyvatelných
ploch a předmětů. Vhodný 
ke střídání s Incidurem 
a Incidurem SP. Příjemná vůně.
Ředit jen vodou o maximální 
teplotě do 40°C. V případě,
že uživatel střídá tento prostředek 
s Medicarinem, je nutné plochy 
nejprve setřít vodou se saponátem.

Účinná látka: KAS (neobsahuje 
aldehydy)
Účinnost: A(B)NNV včetně MRSA
Ředění: 0,5 - 2%
Doba expozice: 1 hod - 30 min
Balení: 5 l, 1 l

Incidin® extra N
Vhodný na podlahy, stěny, kachlíky,
nábytek, omyvatelné předměty
apod. Příjemná parfemace,
nealergizuje. Výborně rozpouští
krev a bílkovinné nečistoty.
Je účinný proti bakteriím (včetně 
TBC), mikroskopickým
kvasinkovitým i vláknitým houbám 
a některým virům (včetně HBV
a HIV). Ředit jen studenou vodou. 
V případě, že uživatel střídá tento 
prostředek s Incidurem nebo
Incidurem SP, je nutné plochy 
nejprve setřít vodou se saponátem.

Účinná látka: glukoprotamin, 
KAS (neobsahuje aldehydy)
Účinnost: A(B)TMN včetně 
MRSA
Ředění: 0,25 - 1%
Doba expozice: 4 hod - 30 min
Balení: 5 l, 1 l

Incidin® plus
K dezinfekci a čištění omyvatelných
ploch a předmětů. Příjemná 
parfemace, nealergizuje. Výborně 
rozpouští krev a bílkovinné
nečistoty. Ředit jen studenou
vodou. V případě, že uživatel
střídá tento prostředek
s Incidurem/ SP nebo Medicarinem,
je nutné plochy nejprve setřít 
vodou se saponátem.

Účinná látka: glukoprotamin 
(neobsahuje aldehydy ani KAS)
Účinnost: A(B)TMN včetně MRSA,
vajíčka roztočů a zákožky 
svrabové
Ředění: 0,25 - 2%
Doba expozice: 4 hod - 15 min
Balení: 5 l, 1 l

Incidur® spray
K přímému použití pro rychlou 
dezinfekci ploch a předmětů
postřikem, vhodný pro těžko 
dostupná místa a lesklé plochy.
Nevhodný pro plexisklo a lakované 
dřevo. Zvláště vhodný 
pro přístroje,vyšetřovací lehátka,
interiéry sanitního vozu, zákroková 
křesla stomatologických ordinací, 
kliky, sedátka WC, apod.

Účinná látka: alkohol, KAS,
aldehydy (neobsahuje formaldehyd)
Účinnost: ABTMV
Doba expozice: 15 min, z
Balení: 5 l, 1 l, 500 ml
s rozprašovačem

Incidin® liquid
K přímému použití pro rychlou 
dezinfekci předmětů a ploch 
postřikem. Stejná aplikace
jako u přípravku Incidur spray.

Účinná látka: 1- propanol,
2- propanol (neobsahuje aldehydy)
Účinnost: ABTMV
Doba expozice: 5 min, z
Balení: 5 l, 1 l

Incides® N
Dezinfekční ubrousky k okamžité
dezinfekci malých ploch, předmětů 
a rukou, které  ale nenahrazují 
hygienickou dezinfekci rukou. 
Nevhodné pro použití na plexisklo 
a lakované dřevo. Zvláště vhodné 
pro dezinfekci vyšetřovacích 
lehátek, interiéry sanitního vozu, 
zákroková křesla stomatologických 
ordinací, kliky, sedátka WC, apod.

Účinná látka: 1 - propanol,
2 -propanol (neobsahuje aldehydy)
Účinnost: ABTMV
Doba expozice: 5 min
Balení: dóza 90 ks,
náhradní náplň 90 ks
startovací balíček
(1 dóza a 2 náplně)

Dezinfekční ubrousky



Dezinfekční tablety

Medicarine®

Přípravek na bázi aktivního chlóru 
ve formě tablet vhodný
k dezinfekci všech omyvatelných 
ploch a předmětů jako jsou sifony, 
plivátka, mopy, apod. Vyznačuje 
se vysokou účinností, snadným 
použitím a dobrou materiálovou 
snášenlivostí. V případě,
že uživatel střídá tento prostředek 
s Incidinem extra N a Incidinem 
plus, je nutné plochy nejprve 
setřít vodou se saponátem. Ředit 
jen vodou o maximální teplotě
do 30°C.

Účinná látka: dichlorisokyanurát 
sodný
Účinnost: ABTMV včetně MRSA
Doba expozice: 5 - 30 min
Dávkování: 1 tableta na 10 l vody
Balení: dóza 300 tablet

Připravte si pracovní roztok. Alkoholové dezinfekční prostředky aplikujte 
přímo. Tekuté koncentráty zřeďte studenou vodou (aldehydy) nebo 
vodou o teplotě do 35 °C (glukoprotaminy, KAS). Tekuté koncentráty 
lze použít i do mycích automatů a poloautomatů. Nepřidávejte žádné 
saponáty. Tablety Medicarine rozpouštějte ve vodě o teplotě do 35 °C, 
lze přidat saponát s neutrálním pH - např. Rilan a Pur.

Dezinfekční roztoky se připravují přesným odměřením koncentrovaného 
přípravku a vody (nebo jiného rozpouštědla, např... alkoholu), a to 
co nejkratší dobu před použitím. Podle stability pracovních roztoků 
a jejich kapacitní možnosti se řídí doba upotřebení roztoků a stanoví 
se frekvence jejich výměny. Ředění se provádí VŽDY v pořadí: voda 
+ dezinfekční prostředek. Práci provádějte v gumových rukavicích, 
vhodném oděvu a ochranných prostředcích. Místnosti dostatečně 
větrejte.

Přípravky na bázi aldehydů a glukoprotaminu mají kumulativní 
účinek, proto při jejich pravidelném používání je možné užívat nižších 
koncentrací pracovních roztoků.

Při zacházení s čistícími a dezinfekčními prostředky
VŽDY  dodržujte návod  na etiketě výrobku
a respektujte uvedené výstražné symboly!

Medicarine

Incidin MSE, Spitacid, Spitaderm, Silnet forte
Spitagel

Incidur, Incidur SP, Incidur spray, Medicarine, 
Sekusept aktiv, Sekusept pulver

Incidin extra, Incidin extra N, Incidin plus, 
Maranon H, DETD, Sekudrill, Sekumatic FNP, 
Sekumatic FR, Sekumatic PR, Sekusept extra N, 
Sekusept forte, Sekusept plus

Incides N, Incidin liquid, Sekumatic FDR, 
Sekumatic FKN, Sekumatic  FNZ

Bezpečnost práce
F

vysoce
hořlavý

Xn

zdraví
škodlivý

C

žíravý

Xi

dráždivý

N

nebezpečný pro
životní prostředí



APLIKAČNÍ POMŮCKY

Mechanická pumpa 5 l
Mechanická dávkovací pumpa 
pro jednolitrové láhve a pětilitrové 
kanystry.

Mechanická pumpička 500 ml 
Mechanická dávkovací
pumpička pro láhve o objemu 
500 ml .

Sprayový aplikátor
Sprayový aplikátor je určen 
výhradně pro rozprašování 
dezinfekčního prostředku 
Incidin liquid v balení 1 l.

Držák na láhve 500 ml 
Plastový držák na láhve 
o objemu 500 ml pro dezinfekční 
prostředky na ruce, mycí emulze 
a regenerační krémy. Kombinujte 
s pumpičkou 500 ml, uchycení 
je možné šroubky nebo 
samolepicími štítky 
(jako součást produktu).

Dermados 500 ml 
Mechanický pákový nástěnný 
dávkovač pro dezinfekční
prostředky na ruce, mycí 
emulze a regenerační krémy. 
Možnost nastavení objemu 
jedné dávky od 0,5 do 1,5 ml.

Dezinfekční vany 
Sekusept® 2l, 8l, 10l, 30 l
Trojdílné dezinfekční vany
na nástroje v různých objemech.
Průhledné víko.
Objem 2l s rozměry:
300 x 150 x 100 mm
Objem 8 l s rozměry:
290 x 300 x 200 mm
Objem 10 l s rozměry:
500 x 290 x 100 mm
Objem 30 l s rozměry:
520 x 310 x 210 mm
s výpustným kohoutem

Steribox®

Nádobka na čištění a dezinfekci 
drobného rotačního 
stomatologického instrumentária.

Rozměry: průměr 85 mm, 
výška 70 mm

Incimat®

Nástěnný pákový dávkovač
pro rovnoměrný postřik nohou 
při aplikaci dezinfekčního 
prostředku Incidin M spray 
extra pro prevenci plísňových 
onemocnění nohou. Vhodný 
pro nemocnice, šatny a sprchy, 
sportovní areály, plavecké 
bazény, sauny, lázně,
balneoprovozy, apod.
Nastavitelné dávkování.

Rozměry: 220 x 220 x 400 mm, 
hmotnost 9 kg

Dezinfekční vany 
1,5 l, 3l, 5l, 8l
Trojdílné dezinfekční vany
na nástroje o různých objemech.
Průhledné víko. Možnost dodání 
jednotlivých dílů samostatně 
(víko, síto, vana).

Objem 1,5 l s rozměry:
285 x 150 x 65 mm
Objem 3 l s rozměry:
300 x 155 x 100 mm
Objem 5 l s rozměry:
475 x 278 x 90 mm
Objem 8 l s rozměry:
675 x 250 x 115 mm





Komplexní řešení hygieny

Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118
603 00 Brno

Jsme mezinárodní společnost, která nabízí takzvaný full service, tj. zajištění veškerých požadavků souvisejících
s čištěním a hygienou. Nejde tedy jen o prodej chemikálií, naše komplexní programy obsahují poradenský i technický 
servis s velkým důrazem na kvalitu a ekologii. Všechny nové technologie, inovační řešení, patentované přípravky
a systémy jsou námi odborně modifikovány tak, aby individuálně vyhovovaly všem našim partnerům.

Divize Health Care se specializuje na hygienu ve zdravotnictví a nabízí Vám následující servis a služby:
• konzultace, poradenská činnost
• zápůjčky dávkovacích a aplikačních systémů včetně instalace a následného servisu
• pravidelné návštěvy zákazníků, jejichž obsahem je kontrola pracovních postupů vzhledem ke kvalitě provedení 

a bezpečnosti práce
• zohlednění snahy o minimalizaci nákladů našich partnerů, školení jejich personálu a sestavení dezinfekčných  

plánů šitých na míru
• informační servis s ohledem na nové vědecké poznatky v oboru
• odborné přednášky a semináře

Ecolab®  Health Care Division

• Kancelář v Brně 
Mgr. Lenka Minaříková,
tel.: 543 518 247, fax: 543 518 299,
e-mail: lenka.minarikova@ecolab.com
• Kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský
Romana Sádlíková,
mobil: 606 730 037, e-mail: romana.sadlikova@henkel-ecolab.cz
• Kraj Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický a Vysočina
Eva Janigová,
mobil: 602 512 633, e-mail: eva.janigova@henkel-ecolab.cz
• Kraj Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Středočeský a Praha
Ing. Hana Lišková, CSc.,
mobil: 602 784 141, e-mail: hana.liskova@henkel-ecolab.cz

Hygienu v podobě, která je snadná, bezpečná, ekologická, efektivní a ekonomicky přínivá, Vám nabízíme nejenom
z našeho brněnského ústředí, ale také prostřednictvím práce našich obchodních zástupců u Vás, přímo ve Vašem 
regionu:

Distributor


