
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Az akciós áraink 2019. szeptember 1-től november 30-ig,  
illetve a készlet erejéig érvényesek.

OCTENIDENT 250 ML
gátolja a rossz szájszagot előidéző 
kórokozókat, a szájnak tiszta, friss 
érzetet biztosít, nem színezi el a 
fogakat, klórhexidin-mentes
2.750 Ft helyett

  2.435 Ft  

ROTASEPT CSOMAG 
2 db Rotasept 2 liter
Használatrakész, folyékony fúrófej fertőtlenítőszer. 
Fúrófejek, marók, gyémántcsiszolók és más forgó precíziós 
eszközök tisztítására és fertőtlenítésére. Széles mikrobiol 
ógiai hatásspektrummal 
rendelkezik.

14.000 Ft helyett  

  13.132 Ft   

MŰSZER CSOMAG 1
2 db Gigasept Instru AF 2 liter
Aldehidmentes műszer- és eszközfertőtlenítő 
koncentrátum, tisztító és véroldó hatással.  
Az elkészített munkaoldat 7 napig aktív! 

26.000 Ft helyett    24.498 Ft   

MŰSZER CSOMAG 2
1 db Gigasept Instru AF 5 liter
Aldehidmentes műszer- és eszközfertőtlenítő 
koncentrátum, kitűnő tisztító és véroldó hatással.  
Az elkészített munkaoldat 7 napig aktív! 

29.500 Ft helyett   27.369 Ft   

DENTAVON 900 G
Rendkívül gazdaságos granulátum állagú koncentrátum, 
fogászati lenyomatok tisztító- fertőtlenítésére. Baktericid, 
fungicid, virucid hatékonyság, szennyezett környezetben 
3%-os oldattal 15 perces behatási idővel.

10.799 Ft helyett  

  10.173 Ft  

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
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MIKROZID AF KENDŐ CSOMAG

MIKROZID SENSITIVE

Alkohol érzékeny felületekre is!
Alkoholmentes, kvaterner ammóniumalapú, gyors beha-
tású esz köz- és felületfertőtlenítő. Széles antimikrobiális 
hatásspek trummal rendelkezik, hatékony a baktériumok, 
gombák és vírusok ellen is. Szolíd, friss illatú. Különösen 
alkalmas alkohol érzékeny felületek fertőtlenítésére.

Mikrozid sensitive liquid 1l

3.000 Ft helyett    2.745 Ft  
Mikrozid Sensitive Wipes 
utántöltő 200 db
3.809 Ft helyett 

  3.520 Ft  

TERRALIN PROTECT
Alkoholok, kationaktív vegyületek és nemionos tenzidek 
újszerű kombinációján alapuló aldehidmentes felülettisz-
tító és fertőtlenítő koncentrátum.
Kiváló tisztító és szennyoldó tulajdonságok, szolid, kel-
lemes és friss illat. Minden mosható felület fertőtlenítésére 
és tisztítására. Rendkívül gazdaságos! Baktericid (MRSA, 
TBC), fungicid, virucid.

5 liter
16.599 Ft helyett

  15.558 Ft  

2 liter
7.499 Ft helyett

  7.049 Ft  

3 db Mikrozid AF kendő 
utántöltő (150 lap/tasak)
Aldehidmentes, gyors felületfertőtlenítésére használható 
kendők, alkoholos oldattal átitatva. Gyorsan és maradék-
talanul szárad. Széles mikrobiológiai hatásspektrum: 
azonnal hat a gyakorlat szempontjából fontos kórokozókra,  
a lehető legrövidebb behatási idő alatt.

7.600 Ft helyett  

  7.042 Ft  

4 db Mikrozid AF Liquid 1 liter
Aldehidmentes, alkohol alapú készítmény, felületek 
és gyógyászati eszközök gyors fertőtlenítésére. Széles 
mikrobiológiai hatásspektrum: azonnal hat a gyakorlat 
szempontjából fontos kórokozókra, a lehető legrövidebb 
behatási idő alatt. 

MIKROZID AF LIQUID CSOMAG

8.000 Ft helyett    7.188 Ft  

DESMANOL PURE  
KÉZFERTŐTLENÍTŐ 1 LITER
Használatra kész, alkohol alapú higiénés és sebészeti 
kézfertőtlenítő szer. Színezék és illatanyag mentes. Kíméli 
és védi a bőrt, innovatív összetételének és visszazsírzó 
komponensének köszönhetően. Rövid behatási idővel 
rendelkezik: sebészeti kézfertőtlenítés mindössze  
90 másodperc alatt.   
Széles hatásspektrum: baktericid  
(TBC, MRSA is), fungicid, virucid  
(HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Rota,  
Adeno, Noro).

2.400 Ft helyett 

  2.096 Ft  

PRIMASEPT MED 1 LITER
Egy fázisú, alkohol tartalmú kézfertőtlenítő- és tisztítószer. 
Kiváló tisztítóhatás, erős szennyeződések esetén is. 
MRSA-val fertőzött betegek testlemosására is alkalmas. 
Baktericid, fungicid, szelektív virucid (HBV, HCV, HIV)

3.699 Ft helyett 

  2.974 Ft  

KODAN FORTE SZÍNEZETLEN  
1 LITER 
Gyors behatású bőrfertőtlenítő szer mindennapos 
beavatkozások, műtétek előtti alkalmazásra. 

• műtétek előtt,

• punkciók előtt,

• injekciók előtt,

•  biopszia előtt, Seb- és 
varrat ellátásához, 
Higiéniés kézfertőtlenítésre, 
Bőrgombásodás 
megelőzésére.

2.499 Ft helyett 

  2.127 Ft  

ESEMTAN WASCHLOTION  
500 ML
Szappanmentes kéz- és testlemosó, bőrkímélő tenzidekkel. 
Allantoin tartalmú, amelynek nyugtató hatása van a bőrre, 
valamint hidratálja és elősegíti a sejt megújulást

2.705 Ft helyett 

  1.490 Ft  


