Komplexní
dezinfekční program
HYGIENA v mikro i makroměřítku

Kdekoliv, kdykoliv, pro člověka v jakémkoliv prostředí.
Pro celou oblast zdravotnictví, pro instituce sociální péče včetně
penzionů pro seniory, ozdravovny, léčebny a kojenecké ústavy,
pro laboratoře a kuchyně, pro zázemí ve výrobě.

Health Care Division

Pro všechny typy služeb - kosmetické provozovny, pedikúry,
manikúry, solária, balneoprovozy, fitness, wellness, atd.

Jsme mezinárodní společnost, která nabízí takzvaný full service, tj. zajištění veškerých požadavků
souvisejících s čištěním a hygienou.
V roce 1991 došlo ke spojení evropského koncernu Henkel a americké firmy Ecolab, předních
světových dodavatelů sanitačních systémů pro profesionální uživatele.
V roce 1992 zahájila společnost Henkel-Ecolab svoji aktivní činnost v České republice.
V roce 2001 se stává výhradním vlastníkem původního joint-venture firma Ecolab.
V současné době působí Ecolab v téměř 70 zemích světa a zaměstnává asi 20 tisíc pracovníků.
Mimo to Ecolab operuje ve více než stovce dalších zemí prostřednictvím distributorů, licencí
a exportu.
V České republice nabízí firma Ecolab Hygiene s.r.o. komplexní sanitační programy pro profesionální
uživatele, individuálně přizpůsobené požadavkům a potřebám jednotlivých provozů v nejrůznějších
oblastech.
Vysoké nároky na hygienickou čistotu v nemocnicích i jiných a zdaleka nejenom ve zdravotnických
zařízeních zajišťují dezinfekční a čistící přípravky portfolia divize Health Care. Naše nabídka
zahrnuje přípravky pro dezinfekci ploch, nástrojů, rukou a pokožky, doplněné mycími a ošetřujícími
prostředky, dávkovači a dalšími pomůckami. Nejde jen o prodej chemie, komplexní programy
obsahují poradenský servis s velkým důrazem na kvalitu, bezpečnost a ekologii a zohlednění
snahy partnerů o minimalizaci nákladů. V rámci pravidelných návštěv u zákazníků, jejichž součástí
je kontrola pracovních postupů vzhledem ke kvalitě provedení a bezpečnosti práce, školení personálu
a sestavení hygienických plánů šitých na míru, nabízíme také pravidelný elektronický informační
servis na základě nových vědeckých poznatků v oboru.
Společnost Ecolab nabízí svým zákazníkům dlouhodobé partnerství, to znamená komplexní servis
zahrnující podrobnou prohlídku provozu a návrh optimálního řešení sanitace, podporu
při zavádění nových programů, zaškolení pracovníků, průběžné vyhodnocování a monitorování,
význam bezpečnosti práce, preventivní údržbu a řešení závad. Naše firma nabízí komplexní
dodávky od jednoho dodavatele ve formě prodeje, leasingu nebo pronájmu.

Komplexní řešení hygieny
Naše pojetí neznamená nic složitého, spíše naopak;
je tak zvýrazněna naše zodpovědnost za výsledek a průběh hygienického procesu,
jeho aktuálnost ve světle nových vědeckých poznatků
a úcta k tradici ve smyslu naší plné záruky.

ORIENTACE V KATALOGU
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Mandala - mnohobarevné zobrazení
vesmíru jako celku v jeho komplexitě,
s pochopením jeho konečnosti,
vnitřní rozrůzněnosti a mnohačetných
souvislostí, emocionální otisk života
s duchovním rozměrem, jako výraz
našeho hledání optimální rovnováhy
mezi vnějším a vnitřním prostředím.
Mandala - slovo, které má svůj původ
v sanskrtu. Význam tohoto výrazu
označuje kruh, okruh či sféru.
Rozumí se tím kruhový prostor, který
je spolehlivě chráněn před veškerými
negativními faktory, jakoukoliv
nepřízní, a kde jsou naopak velmi
vhodné podmínky k harmonizaci celé
osobnosti.
Mandala, respektive soubor mandal uveřejněno s laskavým svolením slečny
Markéty Válkové, Ecolab.

Ruce lze zcela jednoznačně chápat jako nejrizikovější faktor přenosu infekce. Nejjednodušší,
nejlevnější a nejúčinnější metoda, jak zabránit přenosu patogenních mikroorganismů je
důsledné mytí rukou a jejich dezinfekce s ohledem na dané prostředí a charakter vykonávané
práce.
Jestliže ruce nazveme nejdrahocennějším nástrojem, můžeme o nohou směle prohlásit,
že jsou nedoceněným zdrojem stability. V souvislosti s mytím a dezinfekcí není nepodstatná
otázka péče jak o ruce, tak i o pokožku celého těla.
Kvalitně pečovat = vědět a jednat tak, aby se upevnilo zdraví tělesné i duševní.
ECOLAB nabízí široce testované, schválené, účinné, šetrné,
dobře aplikovatelné, dostupné a ekonomické prostředky ve formě:
•
•
•
•
•

dezinfekční přípravky – klasická i gelová podoba
dezinfekční a mycí emulze
jemné mycí emulze
regenerační a ochranné emulze
slizniční antiseptikum

RUCE A POKOŽKA
DEZINFEKCE RUKOU A POKOŽKY - NEŘEDÍ SE

Spitaderm®

Spitacid®

Vysoce účinný, bezbarvý dezinfekční
prostředek určený k hygienické a chirurgické
dezinfekci rukou a k dezinfekci pokožky před
operacemi, punkcemi apod. Neředí se.

Vysoce účinný dezinfekční prostředek určený
k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou.
Má velmi dobrou snášenlivost. Neředí se.

Přípravek má prodlouženou účinnost,
rychle zasychá a je autosterilní!

Účinná látka: alkohol, chlorhexidin
glukonát, peroxid vodíku
Účinnost: ABTMV včetně MRSA
Doba expozice:
hygienická dezinfekce 0,5 min,
chirurgická dezinfekce 2 x 1,5 min
Balení: 5 l, 1 l, 500 ml

Účinná látka: směs alkoholů
Účinnost: ABTMV
Doba expozice:
hygienická dezinfekce 0,5 min
chirurgická dezinfekce 2 x 1,5 min
Balení: 5 l, 1 l, 500 ml
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Skinman® Soft

Incidin® M spray extra

Vysoce účinný dezinfekční prostředek určený
k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou.
Svým chemickým složením splňuje požadavky na
přípravek šetrný k lidské pokožce, obsahuje ošetřující
a regenerační složky, nevysušuje. Neředí se.

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.
Správná volba pro pracovní obuv a nezbytná výbava
do salonů pedikúry.

Má prodlouženou účinnost.

Nepostradatelný pro diabetiky.

Účinná látka: alkohol, KAS,
kyselina undecylenová
Účinnost: ABTMV včetně MRSA
Doba expozice:
hygienická dezinfekce 0,5 min,
chirurgická dezinfekce 2 x 1,5 min
Balení: 5 l, 1 l, 500 ml

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

DEZINFEKCE RUKOU A POKOŽKY - NEŘEDÍ SE
DEZINFEKCE OPERAČNÍHO POLE - NEŘEDÍ SE

Skinsept® F

Skinsept® G

Vysoce účinný bezbarvý dezinfekční prostředek
určený k dezinfekci operačního pole a pokožky
před injekcemi, punkcemi apod.
Neobsahuje jód, vhodný pro osoby alergické
na jodové preparáty.
Neředí se.

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

Účinná látka: směs alkoholů
Účinnost: ABTMV
Doba expozice: 1 min před operacemi,
před injekcemi do zaschnutí
Balení: 5 l, 1 l,
350 ml s rozprašovačem

Účinná látka: směs alkoholů
Účinnost: ABTMV
Doba expozice: 1 min před operacemi,
před injekcemi do zaschnutí
Balení: 5 l, 1 l, 500 ml,
350 ml s rozprašovačem
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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.

Účinná látka: chlorhexidindiglukonát,
peroxid vodíku, ethanol
Účinnost: ABV včetně MRSA a prvoci
Ředění: neředí se, používat
v koncentrovaném stavu
Doba expozice: 60 s
Balení: 1 l, 500 ml

Produkt je součástí
schválené metodiky dekolonizace
osob osídlených MRSA.

RUCE A POKOŽKA
SLIZNIČNÍ ANTISEPTIKUM - NEŘEDÍ SE

GELOVÁ FORMA ALKOHOLOVÉ DEZINFEKCE - NEŘEDÍ SE

Spitagel®
Alkoholový dezinfekční přípravek
na ruce ve formě čirého gelu
se zjemňujícím a hydratačním účinkem.
Snadná aplikace, neodmašťuje pokožku.
Má rychlý a dlouhodobý účinek.
Nestéká z rukou, nevysušuje pokožku.
Nenápadná svěží parfemace.
Malé balení je mimořádně vhodné do terénu,
skvěle se uplatní při cestování a všude tam,
kde je zapotřebí spolehlivá ochrana,
která minimalizuje riziko přenosu nákazy
v kontaktu s velkým množstvím osob – v nemocnicích,
ve stravovacích provozech, v oblasti rehabilitace,
ﬁtness, wellness aj.

Účinná látka: směs alkoholů,
peroxid vodíku
Účinnost: ABTMV včetně MRSA
Doba expozice:
hygienická dezinfekce 0,5 min
Balení: 500 ml, 100 ml
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Skinman® scrub
Skinsan® scrub foam
Tekutá mycí emulze určená pro dezinfekci rukou
a celého těla včetně vlasů.
Pro hygienickou dezinfekci rukou po dobu 30 sec
vtírat 3 ml emulze do pokožky rukou a opláchnout
vodou. Pěnová forma přípravku Skinsan scrub foam
se výborně hodí pro ošetření imobilních pacientů.
Produkt je součástí schválené metodiky
dekolonizace osob osídlených MRSA.

Účinná látka: triclosan a kyselina
undecylenová
Účinnost: AB včetně MRSA
Doba expozice:
hygienická dezinfekce 0,5 min
Balení:
Skinman scrub: 5 l, 500 ml
Skinman scrub foam: 200 ml s pěnovým aplikátorem

DEZINFEKČNÍ MYCÍ EMULZE
JEMNÉ MYCÍ EMULZE

Seraman® sensitive
Seraman® sensitive foam

Manisoft®
Manisoft® foam

Tekutá mycí emulze a její pěnová forma,
určeno zejména pro citlivou pokožku
dětí, seniorů, osob s alergickými potížemi.

Speciální mycí emulze a její pěnová forma
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.

Balení:
Seraman sensitive: 1 l, 500 ml
Seraman sensitive foam: 800 ml, 400 ml,
200 ml s pěnovým aplikátorem

Balení:
Manisoft: 6 l, 1 l, 500 ml
Manisoft foam: speciální 400 ml balení
pro bezdotykové dávkovače, náhradní balení 800 ml
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Silonda®

TRA

DICE

Silonda® lipid

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.

Silonda® lipid je regenerační
a ochranný tekutý krém s vyšším
obsahem lipidů určený pro zvláště
namáhanou a citlivou pokožku.
Působí regeneračně na poškozenou
pokožku, chrání ji a významně
doplňuje její vlhkost a vláčnost.
Obsahuje vitamín E, velmi se osvědčila
pro péči o chodidla, která trpí sklonem k rohovatění
a následnému popraskání pokožky.

Osvědčená pro použití
při BAZÁLNÍ STIMULACI.
Balení: 500 ml
Balení: 500 ml

RUCE A POKOŽKA
OCHRANNÉ A REGENERAČNÍ KRÉMY
HYDRATAČNÍ EMULZE

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.
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.
Rychlé a pohodlné zásobení pokožky
vodou a živinami, zabraňuje projevům
předčasného stárnutí pokožky.

Balení: 200 ml s rozprašovačem
500 ml náhradní náplň
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Silonda sensitive
®

A

Hydratační emulze s obsahem
včelího vosku bez parfemace.
Určená pro všechny druhy pleti,
zejména pro osoby se suchou,
citlivou pokožkou. Skvěle hydratuje
a působí příjemné ochlazení po opalování,
světelné a ultraﬁialové terapii.
Hodí se pro osvěžení pleti opakovaně
během celého dne.
Rychle se vsakuje a reguluje
přirozené vlastnosti pokožky,
zvláčňuje a oddaluje stárnutí kůže.

Balení: 500 ml

OCHRANNÝ A REGENERAČNÍ KRÉM BEZ PARFEMACE
MRSA - AKTUÁLNÍ TÉMA DNEŠKA

MRSA - methicillin rezistentní Staphylococcus aureus

Společnost Ecolab provedla na základě platných metodik a norem
řadu testů na účinnost dezinfekčních prostředků proti MRSA:
v oblasti dezinfekce rukou
a pokožky
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

v oblasti nástrojové dezinfekce
Sekusept pulver
Sekusept aktiv
Sekusept forte
Sekusept plus

2%
60 min
2%
5 min
1,5% 15 min
1,5 % 5 min

v oblasti plošné dezinfekce
Incidur
Incidur SP
Incidin extra
Incidin extra N
Incidin plus
Medicarine

0,50%
5 min
0,50%
5 min
1,00%
30 min
0,50%
5 min
0,25%
5 min
2 tabl. /10 l 5 min

Produkty použité v metodice dekolonizace osob osídlených MRSA:
Skinman scrub, Skinsan scrub foam
Skinsept mucosa
Skinman soft
Incidin plus, Incidin liquid

- dezinfekční mycí emulze
- slizniční antiseptikum
- dezinfekční prostředek na ruce
- dezinfekční prostředky na plochy

Máte zájem o podrobnější

informace ?
Spojte se s námi.
Děkujeme za důvěru.
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Ve vývoji lidské společnosti i jedince je nesmírně významné používání nástrojů – ať už je
tímto výrazem myšlena dětská hračka, prehistorický pazourek, oštěp nebo supermoderní
endoskopická technika a nástroje pro minimálně invazivní chirurgii.
V současné době jsou to právě nástroje, které představují jednu z nejdůležitějších
materiálních hodnot v celkových investicích nemocnic. Je tedy nezbytně nutné, aby
dezinfekce pro tuto oblast zachovala funkci i hodnotu nástrojů po mnoho let a současně
zajistila bezpečnost práce zdravotníků na daném pracovišti a bezvýhradnou jistotu pacientů.
Ošetřování nástrojů vždy a všude podléhá legislativě, která se mění v čase a prostoru.
Celosvětový trend jednoznačně směřuje ke sjednocení lokálních nařízení a předpisů.

A
B
C
T
M
V

usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub (kvasinky)
virucidní účinek na široké spektrum viru (včetně malých neobalených virů)
inaktivace bakteriálních spór
usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis (testováno v SZÚ Praha)
usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií (v případě masivní kontaminace aviárními mykobakteriemi
je nutno expozici zdvojnásobit)
fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby (plísně), doloženo laboratorními expertízami

NÁSTROJE
PRÁŠKOVÉ DEZINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Sekusept pulver
®

TRA

DICE

Sekusept pulver CLASSIC
®

Oblíbený pro 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.
Dezinfekce van v balneoprovozech se provádí pracovním
roztokem v koncentraci 2%
s expoziční dobou 2 minuty.
Neobsahuje aldehydy.

a p INKA
KLA řece
SIKA

Oblíbený pro 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. Neocenitelný v balneoprovozech.
Výrobek je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ
PROSTŘEDEK. Inovovaná receptura se vyznačuje
sníženou prašností a lepší rozpustností.
Neobsahuje aldehydy.

0297

Účinná látka: peroxoboritan sodný,
TAED
Účinnost: ABV včetně MRSA
Ředění: 2%
Doba expozice: 1 h.
Balení: 10 kg, 2 kg

Účinná látka: peroxoboritan sodný,
TAED
Účinnost: ABV včetně MRSA
Ředění: 2%
Doba expozice: 1 h.
Balení: 5 kg, 2 kg, 750 g
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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 je neutrální. Má vynikající čisticí účinky,
výborně rozpouští krev a bílkovinné nečistoty.
Koncentraci účinné látky lze kontrolovat
pomocí testovacích proužků. Určeno pro druhý
i pro vyšší stupeň dezinfekce termolabilních
materiálů.Vhodné i pro použití v ultrazvukové
lázni a v poloautomatických myčkách.
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.
Neobsahuje aldehydy.
Úspěšně testováno společností
OLYMPUS.
Účinná látka: peroxoboritan sodný,
TAED
Účinnost:
ABCTMV = ředění 2 % a doba 15 min
ABTMV = ředění 1 % a doba 60 min
Balení: 6 kg, 1,5 kg, 100 g

0297

PRÁŠKOVÝ DEZINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK – PEROXYBALANCE SYSTEM
KAPALNÝ DEZINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK – PEROXYBALANCE SYSTEM

Sekusept® easy
Sekusept® easy aktivátor

NO

Určeno pro vyšší a druhý stupeň dezinfekce
zdravotnických nástrojů jako jsou ﬂexibilní endoskopy;
anesteziologické, urologické a chirurgické nástroje
a pomůcky z chromniklové oceli, plastů a pryže.
Není vhodný pro zdravotnické nástroje
vyrobené z mosazi a mědi ani pro poškozené nástroje.
Skvělá materiálová snášenlivost, vynikající čisticí
účinky, rychlé působení.
Snadná manipulace, příprava a kontrola,
bezproblémovost oplachování,
ohleduplný vztah k životnímu prostředí,
úspěšné testování v oblasti mikrobiologie,
toxikologie a ekologie.
Aktivační doba = 0 minut, ihned k použití!
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.
Neobsahuje aldehydy.

K
VIN

A

0297
Účinná látka: kyselina peroctová, peroxid
vodíku, kyselina octová
Účinnost:
ABCTMV a doba 10 min
ABV a doba 5 min
Balení:
Sekusept easy: 450 ml
Sekusept easy aktivátor: 420 ml

Ke kontrole účinnosti pracovního roztoku
slouží testovací proužky.
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ENDOSKOPY – nezbytná součást diagnostických, chirurgických a terapeutických zákroků v moderní medicíně.

Sekusept® aktiv

Seku® Zyme

NOV

Sekusept® plus

INKA

Enzymatický detergent pro předčištění
nástrojů a pomůcek včetně ﬂexibilních endoskopů
Přípravek nealergizuje, nedráždí,
výborně rozpouští krev a bílkovinné nečistoty.
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.
Plně kompatibilní s přípravky
Sekusept® easy a Sekusept® easy aktivátor,
Sekusept aktiv, Sekusept forte.

K dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastu,
anesteziologického příslušenství apod.
Nepoužívat na silikon. Přípravek nealergizuje,
nedráždí, výborně rozpouští krev a bílkovinné
NEOBSAHUJE
nečistoty. Je velmi vhodný do ultrazvukové
ALDEHYDY
lázně. Ředit jen studenou vodou.
Neobsahuje aldehydy ani KAS.
Výrobek je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ
PROSTŘEDEK.
Úspěšně testováno
společností OLYMPUS.

Účinná látka: neionogenni tenzidy,
enzymy
Ředění: 0,5 až 2% dle stupně
a typu znečištění
Doba expozice: 5 až 15 min
Balení: 2 l

0297

Účinná látka: glukoprotamin
Účinnost: ABTMV
Ředění: 1,5 - 3 - 4%
Doba expozice: 1 h. - 30 min - 15 min
Balení: 6 l, 2 l

NÁSTROJE

KAPALNÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK A KAPALNÝ DEZINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
KAPALNÝ ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK

Sekusept® forte

Sekusept® extra N

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. Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

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.
Výrobek je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ
PROSTŘEDEK.
Úspěšně testováno
společností OLYMPUS.

Úspěšně testováno
společností OLYMPUS.

Účinná látka: aldehydy, KAS
Účinnost: ABCTMV
Ředění: 1,5 - 3 - 4%
Doba expozice: 1 h. - 30 min - 15 min
Balení: 6 l, 2 l

Účinná látka: KAS, aldehydy
Účinnost: ABTMV
Ředění: 2 - 3 - 5%
Doba expozice: 1 h. - 30 min - 15 min
Balení: 6 l, 2 l

0297
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0297

Sekudrill®

DEKASEPTOL gel

Kapalný čistící a dezinfekční prostředek
pro ošetření stomatologického rotačního
instrumentária z oceli, tvrdokovu, diamantu,
elastických lešticích nástrojů, keramických
brusných tělísek a kořenových nástrojů.
Neředí se. Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Gelovová forma dezinfekčního a čisticího
přípravku k rychlému, bezpečnému
a snadnému ošetření dentálních odsávacích
systémů ve stomatologických zařízeních.
Ideální pro všechna kritická místa odsliňovače,
sací hadice a plivátka. Neředí se.
Pohodlná manipulace, příjemná svěží parfemace.
Testováno na materiálovou kompatibilitu
v separátorech amalgámu.
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Úspěšně testováno
společností MEDIN.

Výrobek vznikl ve spolupráci
společností ECOLAB a KaVo.

Účinná látka: propylenglykol
hydroxid draselný
Účinnost: ABTMV
Doba expozice: 15 min
10 min v ultrazvukové lázni
Balení: 2 l

0297
Účinná látka: glukoprotamin
Účinnost: ABTMV
Balení: 6 l, 1 l

0297

ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY PRO STOMATOLOGICKÉ ORDINACE - NEŘEDÍ SE
ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK PRO HEMODIALYZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Peresal®
Kapalný dezinfekční a čistící prostředek
pro hemodialyzační přístroje i ostatní
zdravotnické přístroje s trubkovým vedením.
Vyniká vysokou účinností, způsobuje
rozpouštění vápenných nánosů.
Testováno metodou MADT.
Účinnost proti HBV ověřena vědecky,
testovací metodou úbytku HbsAg
- povrchového antigenu hepatitidy
B – působením dezinfekčního přípravku.
(MADT = Morphologic Alteration and
Desintegration Test)
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

0297
Účinná látka: peroxid vodíku,
kyselina octová, kyselina peroctová
Účinnost: ABCTMV
Ředění: 3 %
Doba expozice: 10 min
Balení: 6 l
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Produktová řada Sekumatic®
Koncentrované kapalné přípravky pro významnou
a stále narůstající klientelu, která nástroje ošetřuje
v automatických myčkách.
Produkty jsou deklarovány jako
ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY.

• Čistící a neutralizační prostředky pro termodezinfekci
(programy BGA a Vario)
• Čistící a dezinfekční prostředky pro chemotermodezinfekci
Detailní informace viz náš samostatný leták.
Vysvětlivky:
R = čištění
D = dezinfekce
N = neutralizace
K = oplach
G = hlavní čištění
S = předčištění v kyselé lázni
P = ošetření/údržba
E = změkčení vody

Testováno společností MIELE.

NÁSTROJE
ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY PRO AUTOMATICKÉ MYCÍ STROJE

Sekumatic PR - práškový alkalický čistící prostředek
• Odstraňuje jemně a účinně organické nečistoty
• Granulovaná forma nepráší
Sekumatic FR - tekutý alkalický čistící prostředek
• Pro důkladné čištění nástrojů
• Bez obsahu tenzidů, nepění
Sekumatic FRE - tekutý neutrální čistící prostředek na bázi enzymů
• K efektivnímu odstranění organického znečištění (krev, bílkoviny, tuky) při teplotě 400°C až 600°C
• Nepoškozuje čištěný materiál
Sekumatic FDR - tekutý neutrální čistící a dezinfekční prostředek
• K použití na rámy postelí přepravní kontejnery a vozíky (ve shodě s AK-BWA)
a při chemotermické dezinfekci termolabilních materiálů
• bez obsahu aldehydů
Sekumatic FD - tekutý neutrální dezinfekční prostředek
• Spektrum dezinfekční účinnosti: baktericidní, fungicidní a virucidní
• Vynikající materiálová snašenlivost
Sekumatic FNZ - tekutý kyselý neutralizační prostředek na bázi kyseliny citrónové
• Pro neutralizaci po alkalickém čištění
• Bez obsahu tenzidů
Sekumatic FNP - tekutý kyselý neutralizační prostředek na bázi kyseliny fosforečné
• Pro neutralizaci po alkalickém čištění
Sekumatic FK - tekutý mírně kyselý přípravek s obsahem inhibitorů koroze
• K důkladnému oplachu beze skvrn
Sekumatic FKN - tekutý neutrální přípravek
• K důkladnému oplachu beze šmouh a skvrn (podle AK-BWA)
Sekumatic FKS - tekutý kyselý přípravek
• K čištění při dermodezinfekci transportních vozíků a kontejnerů
• Velmi dobře váže vápník
Sekumatic FRK - tekutý alkalický čistící a oplachový přípravek
• K čištění při dermodezinfekci transportních vozíků a kontejnerů
Sekumatic IS - sprejový přípravek k ošetření nástrojů
• Na bázi paraﬁnového oleje
• Určen na mechanicky namáhané části nástrojů
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Dávkování

Účel

Balení

3 g/l

R

8 kg

3-5 ml/l

R

5 l/25 l

4-6 ml/l

R

5 l/30 l

5-10 ml/l

R/D

5 l/30 l

0297

10 ml/l

D

5l

0297

1-3 ml/l

N

5 l/30 l

1-3 ml/l

N/S/G

5 l/25 l

1-3 ml/l

K

2 l/30 l

1-3 ml/l

K 30 l

0,5 ml/l

K/E

5l

R/K/E

5l

P

250 ml

na každých
50 dH

2-5 ml/l

OLYMPUS ETD 3

Endo Det – enzymatický detergent na čistění endoskopů, pracovní
roztok má neutrální pH a účinně rozpouští krev a bílkoviny.
Endo Dis – dezinfekční prostředek na bázi kyseliny

0297

peroctové je posílen přítomností...

Endo Act – aktivátoru.
Tato kombinace je podstatou patentově chráněného postupu
chemotermické dezinfekce endoskopické techniky a instrumentária.
Jedná se o uzavřený systém u automatických strojů ETD 3 OLYMPUS,
ve kterém za teploty 35°C probíhá dekontaminační proces,
který obsahuje jak mycí, tak dezinfekční část cyklu.
Produkty jsou deklarovány jako ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY.

Účinná látka: kyselina peroctová
Účinnost: ABCTMV
Ředění: 3%
Balení:
OLYMPUS Endo Det: 4 l
OLYMPUS Endo Act: 4 l
OLYMPUS Endo Dis: 2,8 l

ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY PRO AUTOMATICKÉ MYCÍ STROJE OLYMPUS

ETD Cleaner

ETD Disinfectant

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. Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Dezinfekční prostředek na endoskopy v mycích
strojích ETD Olympus.
Doporučeno ﬁrmou Olympus k dezinfekci,
která následuje po předčištění přípravkem
ETD Cleaner, jako patentově chráněný postup
chemotermické dezinfekce.
Výrobek je deklarován
jako ZDRAVOTNICKÝ
PROSTŘEDEK.

0297
Účinná látka: glutaraldehyd, ethanol
Účinnost: ABTMV
Ředění: 1,2 %
Doba expozice: 5 min
Balení: 4 l

Účinná látka: proteáza
Balení: 4 l
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Kromě plochy lidského těla a plochy nástrojů deﬁnujeme prostory a objekty v nich
jako plochy a předměty, které je zapotřebí udržovat v čistotě.
Každý úklid má svá speciﬁcká pravidla deﬁnovaná charakterem aktivit a stanovená ve spolupráci s odborníky.
Bez výjímky platí, že použití koncentrátů vždy minimalizuje náklady na nákup, skladování chemie i na zpracování
obalů.
Snažíme se chránit přírodu a zdůraňujeme použití aplikační techniky, která snižuje
jak riziko předávkování, tak poddávkování, které - v případě silné kontaminace - přerůstá v hazard!
Usnadnění manipulace s výrobky a optimální řešení z hlediska ekologie i ekonomiky představují naše nové
dvoulitrové dávkovací lahve. Dávka, kterou automaticky odměříte jediným otočením dvoulitrové dávkovací
láhve, je 20 ml koncentrátu.

Mezi nejčastější a opakované chyby při práce s dezinfekčními prostředky patří:

•
•
•
•
•
•
•
•

nesprávná volba přípravku
poddávkování, předávkování dezinfekčního prostředku
nedodržení předepsané doby působení
nevhodná kombinace dezinfekčních a čistících prostředků
ředění teplou nebo dokonce horkou vodou!
podcenění rizika vysokého stupně znečištění
doba používání pracovního roztoku
nepotvrzená materiálová snášenlivost

Rádi zákazníkům
pomáháme radou.
Konzultacemi ušetříte
čas a zbytečné obavy!

PLOCHY
KAPALNÝ KONCENTROVANÝ ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK

Incidin® plus

NEOBSAHUJE
ALDEHYDY

K dezinfekci a čištění omyvatelných
ploch a předmětů na bázi patentově
chráněné látky - glukoprotaminu.
Příjemná parfemace, nedráždí, nealergizuje.
Neobsahuje aldehydy ani KAS.
Výborně rozpouští krev a bílkovinné
nečistoty. Ředit jen studenou vodou.
Kompatibilní pro podlahové krytiny ošetřené
ochrannými vosky s obsahem polymeru.
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.
Při změně účinné látky je nutné plochy nejprve
setřít vodou se saponátem.

Účinná látka: glukoprotamin
Účinnost: ABTMV včetně MRSA,
vajíčka roztočů a zákožky svrabové
Ředění: 0,25 - 0,5 - 1 - 2%
Doba expozice: 4 h. - 1 h. - 30 min - 15 min
Balení: 6 l, 2 l

0297
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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. Neobsahuje aldehydy.
Ředit jen studenou vodou.
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

NEOBSAHUJE
ALDEHYDY

Při změně účinné látky je nutné plochy
nejprve setřít vodou se saponátem.

0297
Účinná látka: glukoprotamin, KAS
Účinnost: ABTMV včetně MRSA
Ředění: 0,25 - 0,5 - 1 - 2%
Doba expozice: 4 h. - 1 h. - 30 min - 15 min
Balení: 6 l, 2 l

KAPALNÝ KONCENTROVANÝ ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK

Účinná látka: KAS
Účinnost: ABV včetně MRSA
Ředění: 0,5 - 1 - 2 - 3%
Doba expozice: 4 h. - 1 h. - 30 min - 15 min
Balení: 6 l, 2 l

Incidin® extra
K dezinfekci a čištění omyvatelných
ploch a předmětů. Příjemná vůně.
Kompatibilní pro podlahové krytiny
ošetřené ochrannými vosky s obsahem polymeru.
Neobsahuje aldehydy.
Je vhodný ke střídání s Incidurem a Medicarinem.
Ředit jen vodou o maximální teplotě do 40°C.
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.
Při změně účinné látky je nutné plochy
nejprve setřít vodou se saponátem.

NEOBSAHUJE
ALDEHYDY

0297
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Incidur®

TRA

DICE

K dezinfekci a čištění omyvatelných
ploch a předmětů. Příjemně voní,
Čistící schopnosti jsou zajištěny
obsahem tenzidů, lze jej užívat
pro manuální i strojové mytí.
Přípravky mají kumulativní efekt,
nepůsobí agresivně vůči čištěným
materiálům.
Kompatibilní pro podlahové krytiny
ošetřené ochrannými vosky
s obsahem polymeru.
Ředit jen studenou vodou.
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

0297
Při změně účinné látky je nutné plochy
nejprve setřít vodou se saponátem.
Účinná látka: aldehydy
(neobsahuje formaldehyd)
Účinnost: ABTMV včetně MRSA
Ředění: 0,5 - 1 - 1,5 - 2%
Doba expozice: 4 h. - 1 h. - 30 min - 15 min
Balení: 6 l, 2 l

PLOCHY

KAPALNÝ KONCENTROVANÝ ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK
KAPALNÝ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ - NEŘEDÍ SE

Incidur® spray

TRA

DICE

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 výhodné použití
pro přístroje,vyšetřovací lehátka,
interiéry sanitního vozu, zákroková
křesla stomatologických ordinací,
kliky, sedátka WC, apod.
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

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

0297
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Incidin® liquid
NEO
BSA
HUJ
ALD
E
EHY
DY

K přímému použití pro rychlou
dezinfekci předmětů a ploch postřikem.
Neobsahuje aldehydy.
Osvědčil se pro ošetřování nerezových povrchů.
Doporučený pro ošetření potahů ECOLASTIC,
pro interiéry sanitního vozu, vyšetřovací lehátka,
zákroková křesla stomatologických ordinací,
i pro málo dostupná místa kliky, sedátka WC, apod.
Svěží a jemná parfemace. Rychlé působení.
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

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

0297

KAPALNÝ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ - NEŘEDÍ SE
DEZINFEKČNÍ UBROUSKY

Incides® N
Dezinfekční ubrousky k okamžité
dezinfekci malých ploch, předmětů
a případně i rukou, které ale nenahrazují
NEO
hygienickou dezinfekci rukou.
BSA
HUJ
Neobsahuje aldehydy.
ALD
E
EHY
Nedoporučujeme pro použití na plexisklo
DY
a lakované dřevo. Užitečné kdykoliv kdekoliv
- v práci, domácnostech, na cestách. Optimální pro
dezinfekci vyšetřovacích lehátek, interiéry sanitního
vozu, zákroková křesla stomatologických
ordinací, kliky, sedátka WC, apod.
Svěží a jemná parfemace. Rychlé působení.
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Účinná látka: 1 - propanol, 2 - propanol
Účinnost: ABTMV
Doba expozice: 5 min, z
Balení: dóza 90 ks,
náhradní náplň 90 ks,
startovací balíček = 1 dóza s náplní a 2 náhradní náplně

0297
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Incidin® foam

NEO
BSA
HUJ
ALD
E
EHY
DY

K přímému použití pro rychlou
a účinnou péči o předměty z citlivých
materiálů, ideální pro ošetření inkubátorů,
sonograﬁckých sond aj.
Přípravek nedráždí, nealergizuje
a je bezpečný pro pacienty a zdravotnický
personál, účinný a současně ohleduplný
k ošetřovaným materiálům.
Přímá aplikace postřikem.
Neobsahuje aldehydy.
Jemná svěží vůně citrusů.
Výrobek je deklarován jako
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.
Tento výrobek je plně kompatabilní
s materiály ze kterých jsou konstruována solária.
Účinná látka: glukoprotamin,
2 - propanol, KAS, ethanol
Účinnost: ABTMV
Doba expozice: 5 - 1 min, z
Balení: 5 l, 1 l

0297

PLOCHY

PĚNOVÝ ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ - NEŘEDÍ SE
TABLETY NA BÁZI AKTIVNÍHO CHLÓRU

Medicarine®

Actichlor Plus

Přípravek na bázi aktivního chlóru ve formě
tablet vhodný k dezinfekci všech
omyvatelných ploch a předmětů.
Vyznačuje se vysokou účinností,
snadným použitím a dobrou
materiálovou snášenlivostí.
Ředit vodou o maximální
teplotě do 30°C.

Čistící a dezinfekční přípravek
na bázi aktivního chloru ve formě tablet
k dezinfekci všech omyvatelných ploch
a předmětů. Široké spektrum účinnosti
a krátká doba expozice.
Při změně účinné látky je nutné plochy
nejprve setřít vodou se saponátem.

Při změně účinné látky je nutné
plochy nejprve setřít vodou
se saponátem.

Účinná látka: dichlorisokyanurát sodný,
detergent
Účinnost: ABTMV včetně MRSA
Doba expozice: 5 min
Dávkování: 3 tablety na 10 l vody
Balení: dóza 150 tablet

Účinná látka: dichlorisokyanurát sodný
Účinnost: ABTMV včetně MRSA
Doba expozice: 5 min
Dávkování: 2 tablety na 10 l vody
Balení: dóza 300 tablet
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Historie lidstva začíná od Adama,
hygiena pro čisté prostory od Adamse.
Farmaceutický průmysl, oblast biotechnologií a výroba zdravotnických prostředků
vyžadují důsledné dodržování standardů, které jsou definovány směrnicemi
Evropské unie (EU cGMP, ISO EN 14644-1).
Speciální přípravky pro řízenou dekontaminaci čistých prostor
v provozech GMP se opírají o tyto charakteristiky:
•

kvalita zajištěna sterilním balením dezinfekčních produktů

•

efektivní dezinfekční a čisticí účinek při jednorázovém použití
i v rámci opakovaných cyklů dezinfekčních programů

•

bezpečnost především!

ADAMS - ČISTÉ PROSTORY

Z širokého repertoáru možností Vaši pozornost
směřujeme zejména k těmto:

Spiriclens®

produktová řada k přímému použití na bázi sterilního alkoholu

Acticlens®

sterilní práškový koncentrát na bázi kyseliny peroctové

Chloroclens®

sterilní produktová řada na bázi aktivního chlóru

Inciclens®

sterilní kapalný koncentrát na bázi glukoprotaminu

Quatclens®

sterilní produktová řada na bázi KAS

Poznámka: všechny sterilní výrobky jsou ošetřeny gama zářením a jsou ve dvojím obalu.
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Mechanická pumpa 6 l
Mechanická dávkovací pumpa
pro kanystry 6l.
Mechanická pumpička 500 ml
Mechanická dávkovací pumpička
pro láhve o objemu 500 ml.
Sprayový aplikátor
Je určen pro rozprašování dezinfekčního prostředku Incidin liquid
v balení 1 l a Incidur spray v 1 l .
Pěnový aplikátor
Je určen výhradně pro aplikaci
dezinfekčního prostředku
Incidin foam 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 (součást produktu).

Dermados
Mechanický pákový nástěnný
dávkovač pro dezinfekční prostředky
na ruce, mycí emulze, gely,
pěnovou formu a pro regenerační
krémy. Možnost nastavení objemu
jedné dávky od 0,5 do 1,5 ml.
Klasické vany 1,5 l, 3 l, 5 l, 8 l
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

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

APLIKAČNÍ POMŮCKY

Každá lidská činnost včetně používání čisticích a dezinfekčních prostředků, má-li být správně provedena, má
svoje KNOW HOW, metodiku, postup. Pomůcky, přístroje a zařízení, které doporučujeme pozornosti uživatelů,
usnadňují práci, úzce souvisejí jak s náklady na chemické prostředky, s bezpečností práce, tak také přímo
ovlivňují dosažení žádoucího optimálního výsledku procesu.

KNIGHT®

Dezinfekční vany

Mixážní systém pro ředění koncentrátů kapalných
dezinfekčních prostředků. Dávkovací zařízení pracuje
na principu tlaku vody ve vodovodním potrubí
– nevyžaduje přívod elektrické energie.
Předem nastavené hladiny pro směšování koncentrátu
a vody jsou zárukou jednoduché a bezpečné
manipulace a řešením pro ekonomickou šetrnost
a ekologickou ohleduplnost současně.
Používáním dochází k plnému využití balených
koncentrátů a je minimalizován přímý styk obsluhy
s dezinfekčními prostředky v koncentrovaném stavu.
Zařízení pracuje s vysokou přesností a je tak zcela
eliminována možnost poddávkování, resp.
předávkování přípravku. Nejčastější , klienty nejlépe
hodnocené je dvojcestné dávkovací zařízení.
Zkušební provoz pro velké objekty typu
nemocnice, penziony seniorů, ústavy sociální péče,
dětské domovy, apod., je zcela bezplatný.

Sekusept® 2l, 8l, 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 30 l s rozměry:
520 x 310 x 210 mm
s výpustným kohoutem
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Materiál je textilní tkanina potažená čistým
polyuretanem, velice příjemná na dotek, zcela
prodyšná pro vzduch a páru, trvale elastická.
Tento oděruvzdorný a vodotěsný potah chrání
pacienty před vlhkem a mikroorganizmy
(bakterie, viry, alergeny roztočů), jeho hladký povrch
a způsob upevnění snižují riziko vzniku proleženin.
Ecolastic lze snadno ošetřovat, lze jej umývat,
dezinﬁkovat a prát při teplotě 60 až 95°C.
Vlastnosti materiálu zůstávají zachovány
i po opakovaném a častém praní.

ECOLASTIC®
Speciální vysoce odolné potahy na matrace
s rozměry 2000 x 900 x 120 mm.
Vhodné do nemocnic, léčeben pro dlouhodobě
nemocné pacienty, do denních i rehabilitačních klinik,
penzionů pro důchodce, pro domácnosti pacientů
trpících inkontinencí a pro osoby alergické
a alergizované.

Jednotlivá provedení se od sebe liší způsobem
zpracování úchytů, lze zajistit dodávku speciálních
velikostí na zakázku.
ECOLASTIC Standard
ECOLASTIC Standard Plus
ECOLASTIC Standard Komplet
ECOLASTIC metráž šířka 1300 mm

SYSTÉM OCHRANY A PÉČE
OCHRANNÝ POTAH

EVAKUAČNÍ PODLOŽKA

tam, kde aktuálně není k dispozici dostatečné
množství personálu, nebo když chybí potřebné
množství pojízdných křesel, postelí na kolečkách apod.

RESCUE SHEET®
Záchranný systém s jednoduchou instalací,
ošetřováním a použitím pro imobilní pacienty a všude
tam, kde jsou umístěny osoby, které se pohybují
s obtížemi. Evakuační podložka pro záchranu
a přepravu osob v horizontální poloze, pro využití
v nemocnicích, ústavech, penzionech
pro seniory i ve veřejných institucích.

Tato záchranná podložka dlouhodobě přispívá
k psychické pohodě osoby, která je dočasně zbavena
pohybu, či trvale upoutána na lůžko. Minimalizuje se
možný šok u osoby, která nemůže krizové situaci
uniknout bez cizí pomoci. Materiál je maximálně
odolný při provozu i ošetřování a má dlouhou
životnost, dobře klouže po všech typech povrchových
materiálů a je naprosto nenáročný na údržbu,
na čas a náklady. Rozlišovací prvky evakuační
podložky odpovídají nejmodernějším standardům
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU.

V případě požáru, v podmínkách přírodní katastrofy,
anebo při evakuaci záchranu jednoho imobilního
člověka zvládne bez obtíží jedna jediná osoba!
Zvyšuje se tak rychlost evakuace i množství
zachráněných osob, v běžných podmínkách ocení
personál bezproblémové, tj. snadné, bezpečné
a spolehlivé používání: při manipulaci s imobilním
pacientem o vysoké hmotnosti v prostorách, kde je na
trase zapotřebí překonat schody nebo schodiště,

RESCUE SHEET lze ošetřovat chemotermickou
dezinfekcí jako běžné prádlo do teploty 95°C.
Lze sušit v sušičkách s nejvyšší teplotou do 105°C
po dobu 10 minut maximálně. Pro rychlou dezinfekci
se doporučuje užití dezinfekčnícho přípravku pro
přímou aplikaci postřikem za použití výrobku Incidin
liquid. Vzhledem k tomu, že záchranná podložka je
vysoce strukturována, dávka dezinfekčního prostředku
byl měla být vyšší, než je běžná pro hladký povrch.
Standardní rozměr evakuační podložky je:
2000 x 900 mm
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Health Care Division
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
Všechno, co pro Vás můžeme udělat v oblasti hygieny, uděláme rádi a dobře!

Nabízíme Vám následující servis a služby:
•
•

konzultace, poradenská činnost
zápůjčky dávkovacích a aplikačních systémů včetně instalace a následného servisu

•
•
•
•
•

pravidelné návštěvy zákazníků s kontrolou pracovních postupů
zohlednění snahy o minimalizaci nákladů našich partnerů, školení personálu
sestavení dezinfekčných plánů šitých na míru
informační servis s ohledem na nové vědecké poznatky v oboru
odborné přednášky a semináře

Vedoucí divize Health Care
Ing. Pavel Táborský

Kontakty

Kancelář v Brně a informační servis
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 Liberecký, Královehradecký, Pardubický a Vysočina
Eva Janigová, mobil: 602 512 633, e-mail: eva.janigova@henkel-ecolab.cz
Kraj Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a Středočeský
Ing. Hana Lišková, CSc., mobil: 602 784 141, e-mail: hana.liskova@henkel-ecolab.cz
Kraj Ústecký, Středočeský a Praha
Luboš Bajan, mobil: 602 164 026, e-mail: lubos.bajan@henkel-ecolab.cz

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

Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118, 603 00 Brno
tel.: 543 518 247
fax: 543 518 299

DIČ: CZ4699 5935
IČO : 4699 5935

www.ecolab.com
www.sekusept.com

