
PuroMed

Kontaktujte nás pro vytvoření vašeho osobního plánu: www.puromed.cz

Dezinfekční výrobky se vyznačují:

 rychlým nástupem účinku
 až 0,5 % koncentrací = z 1 litru 

roztoku se připraví 200 litrů 
účinného finálního přípravku

 příjemnou vůní

UCELENÁ DEZINFEKČNÍ ŘADA

Francouzská společnost Hygitech, 
specializující se na chirurgii
a sterilizaci

Pro potřeby kontrol jsou připraveny 
veškeré dokumenty v českém jazyce!

NOVINKA
Pro klienty připravujeme individuální 
dezinfekční plány na míru!

– s hygienou už nebudete mít problém.



Kontaktujte nás pro vytvoření vašeho osobního plánu: www.puromed.cz

Dezinfekce rukou

DV 31
› emulze pro časté mytí rukou
› příjemná květinová vůně
› účinné spektrum: bakteriostatické 

a fungistatické

DV 33
› antiseptická emulze pro mytí rukou, vhodná 

k dezinfekci před operačními výkony
› příjemná květinová vůně
› účinné spektrum: Baktericidní, fungicidní 

a virucidní (HIV, Herpesvirus, HBV)

DV 35
› antiseptická hydroalkoholová emulze/gel 

pro hygienu a chirurgickou dezinfekci rukou
› neoplachuje se – rychle osychá
› nejširší spektrum účinnosti

Dezinfekce nástrojů

DV 50
› přípravek pro dezinfekci nástrojů
› velice silný 0,5 % koncentrát
› účinkuje velice rychle - do 15 minut

DV 55 – Bestseller
› práškový prostředek na dezinfekci a čištění 

silně znečištěných nástrojů nástrojů
› velice silný 0,5% koncentrát
› účinkuje velice rychle – do 15 minut

DV 57
› přípravek pro dezinfekci rotačních nástrojů
› přímo k užití
› účinkuje do 15 minut

Dezinfekce ploch

DV 75
› čištění a dezinfekce všech povrchů 

lékařských přístrojů, včetně křesel
› BEZALKOHOLOVÝ, přímo k použití
› ideální pro použití mezi pcienty

DV 77 – Bestseller
› čištění a dezinfekce malých ploch povrchů 

lékařských přístrojů
› přímo k použití, rychle schne, nezanechává 

šmouhy
› příjemná grapefruitová vůně
› možná i varianta dezinfekčních ubrousků 

v dóze

DV 79
› dezinfekční ubrousky pro plochy
› ubrousky jsou velké, parfemované, silné 

a odolné
› jednoduchý POP-UP systém

Dezinfekce sacího systému

DV 95
› nepěnivý dezinfekční a čistící prostředek pro 

sací systém, plivátko, separátor amalgámu
› velice silný 0,5 % koncentrát
› příjemná jablečná vůně, eliminuje zápach

UCELENÁ DEZINFEKČNÍ ŘADA

ODKAZ NA VÝROBCE:
www.hygitech.com/6-sterilisation

Možnosti dezinfekcí:


