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Preparaty i środki higieniczne oferta dla 

Szpitala 

Napisy podkreślone, są odnośnikami do naszej strony internetowej 

Aby otrzymać fakturę z odroczonym terminem płatności w uwagach do zamówienia proszę wpisać: 

"jednostka budżetowa" 

Dział higieny Polecane produkty 

Higiena rąk i skóry  

Dezynfekcja rąk personelu 

Butelki 500 ml i 1L zalecamy stosować z 

odpowiednią pompką dozującą lub 
wykorzystywać dozowniki. 

Wszystkie preparaty dostępne są w też w 
innych pojemnościach, 

AHD 1000 500 ml. 

Desderman Pure 500 ml. 

Aniosgel 85 NPC 500 ml. 

Desderman pure Gel 500 ml 

Ethanol 700 ml. STERISOL  

Mycie rąk personelu 

Wymienione mydła są wydajne, pozbawione 
konserwantów i dodatków podrażniających 

skórę. Przeznaczone do częstego, regularnego 
stosowania. 

 

Sterisol Liquid Soap Ultra mild 700 ml 

Farena 500 ml 

Manisoft 500 ml 

Seraman Sensitive Foam 400 ml 

Dozowniki  

Dozowniki do preparatów dezynfekujących 

w tym: 

 Sterisol - Medilab 

 Soft Airless - Schulke 

 Nexa - Ecolab 

 system zamknięty Tork 

dozowniki mydła w płynie 

dozowniki mydła w pianie 

podajnik ręczników papierowych 

podajniki papieru toaletowego 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_skora-rece-i-cialo-_dezynfekcja-189.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Plan-Higieny-Szpitala-1082.html#dozowniki
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-358-AHD-1000-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-169-Desderman-Pure-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-249-Aniosgel-85-NPC-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2672-Desderman-pure-Gel-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-186-Ethanol-700-ml-STERISOL.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_skora-rece-i-cialo-_mycie-193.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2234-Sterisol-Liquid-Soap-Ultra-mild-700-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-87-Farena-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-104-Manisoft-500-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2313-Seraman-sensitive-foam-400-ml-.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_dozowniki-1071.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_wanny-dozowniki-pompki-akcesoria-_dozowniki-358.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_skora-rece-i-cialo-_systemy-zamkniete-_STERISOL-R-Medialb-213.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_skora-rece-i-cialo-_systemy-zamkniete-_SOFT-AIRLESS-Schulke-214.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_skora-rece-i-cialo-_systemy-zamkniete-_NEXA-Ecolab-591.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_system-higieniczny-Tork_preparaty-dezynfekcyjne-1058.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_dozowniki_dozowniki-mydla-w-pianie-1079.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_dozowniki_dozowniki-mydla-w-pianie-1079.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_dozowniki_podajnik-recznikow-papierowych-1076.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_dozowniki_podajniki-papieru-toaletowego-1077.html
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Pielęgnacja rąk personelu  

Silonda lipid 500 ml.  

Mediwax 500 ml. 

Balmea 500 ml. 

Esemtan emulsja pielęgnująca 500 ml. 

Mycie ciała i włosów pacjentów 

  

  

Sensiva – emulsja myjąca 500 ml. 

Esemtan pianka 500 ml 

S&M emulsja myjąca 500 ml. 

Octenisan 500 ml. - antybakteryjna emulsja 
myjąca 

Akcesoria do mycia ciała: 

Cleanet gąbka - myjka do ciała 

Octenisan rękawiczki 10 szt 

Myjka z mydłem 16 x 23 cm. (50 szt.) 

Myjka podfoliowana 16 x 23 cm. (50 szt.) 

  

Odkażanie skóry  

AHD 1000 500 ml. 

CITROclorex 2% 500 ml. 

Dezynfekcja powierzchni  

Powierzchnie małe i trudno dostępne 

miejsca:  

  

Na powierzchnie odporne na działanie alkoholi 

(preparaty alkoholowe): 

Mikrozid AF liquid 1 L. (ze spryskiwaczem) 

Aniospray Quick 1 L. (ze spryskiwaczem) 

Desprej 1 L. 

Aerodesin 2000 1 L. (ze spryskiwaczem) 

Fugaten Spray 1 L. (ze spryskiwaczem) 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_skora-rece-i-cialo-_pielegnacja-190.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-125-Silonda-lipid-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-20-Mediwax-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2336-Balmea-500-ml-z-pompka.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-743-Esemtan-emulsja-pielegnujaca-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-69-Sensiva-emulsja-myjaca-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-176-Esemtan-pianka-czyszczaco-pielegnujaca-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-918-S-M-emulsja-myjaca-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-47-Octenisan-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3609-Cleanet-gabka-myjka-do-ciala-24-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-53-Octenisan-rekawiczki-10-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2180-Myjka-z-mydlem-16-x-23-cm-50-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2181-Myjka-podfoliowana-16-x-23-cm-50-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_skora-rece-i-cialo-_odkazanie-191.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-358-AHD-1000-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2233-CITROclorex-2-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_szybka-dezynfekcja-malych-powierzchni-187.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_szybka-dezynfekcja-malych-powierzchni-187.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3379-Mikrozid-AF-liquid-1-L-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-147-Aniospray-Quick-1-L-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1379-Desprej-1-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-76-Aerodesin-2000-1-L-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-89-Fugaten-Spray-1-L-ze-spryskiwaczem.html
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Incidin Liquid Spray 1 L. 

Chusteczki: 

Mikrozid Universal Wipes 100 szt. 

Desam Wipes (100 szt.) - BOX 

Incides N BOX 90 szt. (tuba) 

Mediwipes Plus tuba 100 szt. 

Mikrozid AF chusteczki BOX 150 szt. 

Na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholi 
(preparaty bezalkoholowe) 

Lysoformin Plus-Schaum 1 L. 

Mikrozid sensitive liquid 1 L. 
(ze spieniaczem) 

Distel 1 L. 

Anioxyspray WS 1 L. 
(z pompką spieniającą) 

Surfa Safe 750 ml. 

Chusteczki: 

Velox NA chusteczki wkład (100 szt.) 

Sani Cloth Active BOX 200 szt. (tuba) 

Sani Cloth 70 pojemnik 200 szt. 

Mikrozid sensitive chusteczki 

wkład 200 szt. 

Incidin OxyWipe S chusteczki  
sporobójcze (100 szt.) 

Duże powierzchnie 
 

  

Preparaty chlorowe 

Suma tab D4 tabletki 300 szt. 

Chlor-Clean puszka – 200 tabletek 5 g 

Chloramin T 1 kg. 

Haz-Tabs 100 tabletek 

Chloramix DT op. 300 tabletek 

https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-117-Incidin-Liquid-Spray-1-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3335-Mikrozid-Universal-Wipes-100-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3406-Desam-Wipes-100-szt-BOX.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-233-Incides-N-BOX-90-szt-tuba.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2801-Mediwipes-Plus-tuba-100-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-55-Mikrozid-AF-chusteczki-BOX-150-szt-tuba.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-309-Lysoformin-Plus-Schaum-1-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3446-Mikrozid-sensitive-liquid-1-L-ze-spieniaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3446-Mikrozid-sensitive-liquid-1-L-ze-spieniaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2007-Distel-1-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-85-Anioxyspray-WS-1-L-z-pompka-spieniajaca.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-85-Anioxyspray-WS-1-L-z-pompka-spieniajaca.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2961-Surfa-Safe-750-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1424-Velox-NA-chusteczki-wklad-100-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2578-Sani-Cloth-Active-BOX-200-szt-tuba.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2581-Sani-Cloth-70-pojemnik-200-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-129-Mikrozid-sensitive-chusteczki-wklad-200-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-129-Mikrozid-sensitive-chusteczki-wklad-200-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3056-Incidin-OxyWipe-S-chusteczki-sporobojcze-100-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3056-Incidin-OxyWipe-S-chusteczki-sporobojcze-100-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_dezynfekcja-duzych-powierzchni-188.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_dezynfekcja-duzych-powierzchni-188.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-168-Suma-tab-D4-tabletki-300-szt.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-223-Chlor-Clean-puszka-200-tabletek-a5-g.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1245-Chloramin-T-1-kg.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-91-Haz-Tabs-100-tabletek.html
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Preparaty bezchlorowe 

Surfanios Bezzapachowy 5 L 

Quartamon Med 5 L. 

Incidin Pro 6 L 

Terralin protect 5 L. 

Virkon S - 5 kg. 

Desam Ox 5 L 

Dezynfekcja sprzętu i wyrobów 
medycznych 

Surfanios Bezzapachowy 5 L 

Desam Ox 5 L 

Perform 900 g. 

Sekusept pulver 10 kg. 

Virkon 200 g. 

Dezynfekcja łazienek  
(wanny, brodziki, umywalki, muszle klozetowe) 

Trichlorol 500 g 

Chloramin T 1 kg 

Chlor Clean 200 tabletek 

Haz Tabs 100 szt. 

Dezynfekcja Sanitariatów  

(szybka dezynfekcja powierzchni suchych: 
nocników, desek klozetowych, umywalek, 

spłuczek) 

  

Fugaten Spray 1 L. (ze spryskiwaczem) 

Aniospray Quick 1 L. (ze spryskiwaczem) 

Incidin Liquid Spray 650 ml. 

(ze spryskiwaczem) 

Mikrozid AF liquid 1 L. 
(ze spryskiwaczem) 

Desprej 500 ml. 

Mycie i ochrona powierzchni 

S&M pflegeadditiv 2 L. 

S&M reinigungsadditiv 2 L. 

Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu  

Manualne mycie i dezynfekcja 
instrumentów 

  

https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2960-Surfanios-bezzapachowy-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-61-Quartamon-Med-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2787-Incidin-Pro-6-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-74-Terralin-protect-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2667-Virkon-S-5-kg.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2332-Desam-Ox-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2960-Surfanios-bezzapachowy-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2332-Desam-Ox-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-59-Perform-900-g.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-676-Sekusept-pulver-10-kg.html
https://www.dezynfekcja24.com/Virkon%20200%20g.
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1255-Trichlorol-500-g.html
https://www.dezynfekcja24.com/Chloramin%20T%201%20kg.
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-223-Chlor-Clean-puszka-200-tabletek-a5-g.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-91-Haz-Tabs-100-tabletek.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-89-Fugaten-Spray-1-L-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-147-Aniospray-Quick-1-L-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-116-Incidin-Liquid-Spray-650-ml-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-116-Incidin-Liquid-Spray-650-ml-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3379-Mikrozid-AF-liquid-1-L-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3379-Mikrozid-AF-liquid-1-L-ze-spryskiwaczem.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1580-Desprej-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-218-S-M-pflegeadditiv-2-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-217-S-M-reinigungsadditiv-2-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_mycie-dezynfekcja-narzedzi-186.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_mycie-dezynfekcja-narzedzi-186.html
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np. nożyczki, pensety, termometry, paski, rurki 

intubacyjne, maski do inhalacji, maski tlenowe 

Ręczne 

Aniosyme DD1 5 L. 

Gigasept instru AF 5 L. 

Anioxyde 1000 5 L 

Aniosyme Synergy 1 L. 

Gigasept AF Forte 5 L. 

Maszynowe 

Aniosyme Synergy 1 L. 

Opaster 5 L. 

Tiutol 5 L. 

Opakowania i testy do sterylizacji  

rękawy do sterylizacji 

torebki do sterylizacji 

testy do sterylizacji 

Wanienki dezynfekcyjne    

Pozostały asortyment wykorzystywany 
w Szpitalach i klinikach 

 

Rękawice medyczne  

diagnostyczne lateksowe 

diagnostyczne nitrylowe 

diagnostyczne winylowe 

chirurgiczne, sterylne 

Narzędzia 

Narzędzia i pojemniki są dostępne w różnych 
rozmiarach. 

narzędzia chirurgiczne 

ostrza do skalpeli 

trzonki do ostrzy 

skalpele jednorazowe 

łyżki kostne 

https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-13-Aniosyme-DD1-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-12-Gigasept-instru-AF-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1010-Anioxyde-1000-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3950-Aniosyme-Synergy-1-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-202-Gigasept-AF-Forte-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3950-Aniosyme-Synergy-1-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1122-Opaster-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1205-Tiutol-5-L.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_opakowania-i-testy-do-sterylizacji-222.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_opakowania-i-testy-do-sterylizacji-_rekawy-548.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_opakowania-i-testy-do-sterylizacji-_torebki-547.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_opakowania-i-testy-do-sterylizacji-_testy-546.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_wanny-dozowniki-pompki-akcesoria-_wanny-do-dezynfekcji-357.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Rekawice-223.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Rekawice-_zabiegowe-diagnostyczne-_rekawice-lateksowe-227.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Rekawice-_zabiegowe-diagnostyczne-_rekawice-nitrylowe-bezpudrowe-228.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Rekawice-_zabiegowe-diagnostyczne-_rekawice-winylowe-229.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Rekawice-_chirurgiczne-sterylne-230.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Narzedzia-395.html
https://www.dezynfekcja24.com/Narzedzia-chirurgiczne-pelna-oferta-narzedzi-jednorazowych-i-wielorazowych-chelp-pol-106.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Narzedzia-_skalpele-ostrza-426.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-597-Trzonek-do-ostrzy-nr-4.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3041-Skalpel-Nr-15-D-S-op-10-szt-.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2736-Lyzka-kostna-Volkmann-4-mm-owalna.html
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kleszczyki chirurgiczne 

igłotrzymacze 

pincety chirurgiczne 

narzędzia okulistyczne 

narzędzia jednorazowe - sterylne 

Pojemnik na odpady medyczne 

Sprzęt jednorazowy  

igły 

probówki (system próżniowy) 

kaniule 

strzykawki 

sprzęt ogólnego stosowania 

przyrządy IS i TS 

Odzież ochronna  

fartuchy jednorazowe 

odzież operacyjna 

czepki ochronne 

Sprzątanie obiektów  

czyszczenie dywanów i wykładzin 

mycie toalet 

Sprzęt ręczny  

mopy i akcesoria 

maszyny i odkurzacze 

szczotki, szorowaki 

ścierki, gąbki 

Papier i czyściwo  

papier toaletowy 

ręczniki papierowe 

czyściwo papierowe 

Żywienie medyczne  

diety doustne 

https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-1756-Kleszczyki-Kocher-14-cm-proste.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-2051-Iglotrzymacz-typ-Mayo-Hegar-16-cm.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Narzedzia-_pincety-pesety-427.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Okulistyka-563.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-527-Pojemnik-na-odpady-medyczne-1-0-L-czerwony-.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzet-jednorazowy-382.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzet-jednorazowy-_igly-383.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Probowki-1004.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzet-jednorazowy-_kaniule-571.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzet-jednorazowy-_strzykawki-384.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzet-jednorazowy-_ogolnego-stosowania-405.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzet-jednorazowy-_przyrzady-IS-i-TS-385.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Odziez-373.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-438-Fartuch-z-fizeliny-niesterylny-10-szt-zielony.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Odziez-_operacyjna-555.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-449-Czepek-z-fizeliny-z-gumka-100-szt-zielony.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-183.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_higiena-pomieszczen-_czyszczenie-dywanow-i-wykladzin-252.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_higiena-pomieszczen-_mycie-toalet-254.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_sprzet-reczny-400.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_sprzet-reczny-_mopy-i-akcesoria-403.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_maszyny-i-odkurzacze-404.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_sprzet-reczny-_szczotki-szorowaki-402.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_sprzet-reczny-_szczotki-szorowaki-402.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_sprzet-reczny-_scierki-gabki-401.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_sprzet-reczny-_scierki-gabki-401.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_papier-i-czysciwo-1072.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_papier-i-czysciwo_papier-toaletowy-1073.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_papier-i-czysciwo_reczniki-papierowe-1075.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Sprzatanie-obiektow-_papier-i-czysciwo_czysciwo-papierowe-1074.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Zywienie-medyczne-352.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Zywienie-medyczne-_diety-doustne-354.html
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diety dojelitowe 

diety dla dzieci 

Meble medyczne  

kozetki 

stanowiska i fotele 

taborety 

parawany 

wieszaki na kroplówki 

stoliki zabiegowe 

szafy 

biurko 

Preparaty do leczenia ran 

zobacz opatrunki 

 

Microdacyn Hydrogel 250 g 

Roztwór Microdacyn₆₀ 500 ml 

Farmactive Silver Spray 125 ml 

spray antybakteryjny 

Octenilin płyn 350 ml. 

Prontosan płyn 350 ml. 

Prontosan żel 30 ml. 

Octenilin żel 20 ml. 

Ochrona materacy  

oraz pościel medyczna 

Lylastic 

Ecolastic 

Podkłady 

 

 

Pozostałe przydatne sprzęty  

Stetoskopy 
  

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Zywienie-medyczne-_diety-dojelitowe-353.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Zywienie-medyczne-_dla-dzieci-378.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Meble-medyczne-535.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Meble-medyczne-_kozetki-stoly-rehabilitacyjne-930.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Meble-medyczne-_stanowiska-i-fotele-928.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Meble-medyczne-_taborety-951.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Meble-medyczne-_parawany-949.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Meble-medyczne-_wieszaki-na-kroplowki-950.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Meble-medyczne-_stoliki-zabiegowe-927.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Meble-medyczne-_szafy-926.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3428-Biurko-lekarskie-BIM-212-s.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Higiena-i-dezynfekcja-_leczenie-ran-201.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Opatrunki-podklady-itp-372.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3721-Microdacyn-Hydrogel-250-g.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3717-Roztwor-Microdacyn60-Wound-Care-500-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3764-Farmactive-Silver-Spray-125-ml-spray-antybakteryjny.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-3764-Farmactive-Silver-Spray-125-ml-spray-antybakteryjny.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-45-Octenilin-plyn-350-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-155-Prontosan-350-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-158-Prontosan-zel-30-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-44-Octenilin-zel-20-ml.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-734-Lylastic-powleczenie-calkowite.html
https://www.dezynfekcja24.com/product-pol-149-Ecolastic-Standard.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Opatrunki-podklady-itp-_podklady-374.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Medycyna-ogolna-_stetoskopy-565.html
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Inhalatory 

Ciśnieniomierze 

Termometry 

 

Dokument objęty jest prawami autorskimi. Można go rozpowszechniać bez zgody autorów – 

wymogiem rozpowszechniania jest zachowanie całej oryginalnej treści dokumentu (niezależnie, czy 

dokonuje się tego w wersji papierowej, czy cyfrowej). 

 

https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Medycyna-ogolna-_inhlatory-551.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Medycyna-ogolna-_cisnieniomierze-441.html
https://www.dezynfekcja24.com/pol_m_Medycyna-ogolna-_termometry-537.html

