OCHRANNÝ PLÁŠŤ S ČEPICÍ
 PPSB (polypropylenová netkaná textilie SPUNBOND)
 PPSB je lehká, prodyšná textilie tkaná z nekonečného
vlákna s dobrou pevností v tahu a prodloužením
 Odpuzuje vodu, chrání proti vlhkosti a potu
 Čepice na gumičku, plášť s úvazky kolem těla
 Univerzální velikost XXL, rozměry: 75 x 120 cm
 Barva modrá nebo bílá
 Jednorázové použití
 Kód: 0285 | Cena: 750,- Kč / balení 10 ks

OCHRANNÁ KOMBINÉZA S KAPUCÍ
 PPSB (polypropylenová netkaná textilie SPUNBOND)
 PPSB je lehká, prodyšná textilie tkaná z nekonečného
vlákna s dobrou pevností v tahu a prodloužením
 Odpuzuje vodu, chrání proti vlhkosti a potu
 Kapuca na gumičku, zapínání na zip, gumičky na zápěstí, kotnících a v
pase
 Univerzální velikost XXL, jednorázové použití
 Barva bílá
 Kód: 0287 | Cena: 195,- Kč / balení 1 ks

Roušky pro pacienty - velké






Polyetylénová folie s vrstvou velmi savé buničiny
Poutka na uvazování, k přehození přes ramena pacienta
Role á 80 útržků, rozměry: 61 x 53 cm
Bílá barva (modrá na objednání)
Kód 0689 | 369,- Kč
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DEZINFEKČNÍ GEL DIKSON (Itálie)







Na alkoholové bázi (> 70 %) s velmi dobrou dermální tolerancí
umožňuje okamžité oschnutí
Piroctone Olamine s antibakteriálními a antimykotickými účinky –
použití bez oplachu
Pro hygienu a dezinfekci pokožky
Použití zejména ve zdravotnictví
S vonnou esencí, aby bylo dezinfikování příjemnější
Kód GEL500DIKSON | 310,- Kč / 500 ml s pumpičkou

DEZINFEKČNÍ GEL LAURIT (Itálie)









Obsahuje směs alkoholů a ketonů (50 %), ortofenylfenol (0,03 %),
polymethakrylátů, esenciálních olejů, čaje
Silný baktericidní, virucidní účinek (deaktivuje HIV, HBV, HCV) Působí proti
Candida albicans, TBC, mykobakteriím a kvasinkovým houbám. Spolehlivě
ničí chřipkové viry
Splňuje test aktivity EN 1500 (baktericidní), EN 14476 (virucidní)
Pro hygienu a dezinfekci pokožky, bezoplachový
Použití zejména ve zdravotnictví, nemocnicích, sociálních zařízeních,
školy, firmy a jiná pracoviště, restaurační zařízení, obchody aj.
Dermatologicky testováno v nemocnici Ospedale San Raffaele di
Milano
Kód GEL500LAURIT | 310,- Kč / 500 ml s pumpičkou

NANO++ sprej se stříbrem (ČR)







Efektivně dezinfikuje ruce a předměty
Odstraní 99,9 % virů a bakterií
Obsahuje nanočástice stříbra (30 ppm), ethanol (600 g/kg) a peroxid
vodíku (3 %) 42 mg/kg, vonnou esenci
S vonnou esencí, aby bylo dezinfikování příjemnější
Není vhodné pro těhotné a kojící ženy, dále pro osoby alergické na
stříbro
Kód 1677 | 314,- Kč / 500 ml
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DRI-ANGLE ABSORBENT PAROTID






Absorpční trojúhelníčky z celulózy pro kontrolu na slinivostí z příušních žláz parotid,
jsou vynikající náhradou za válečky.
Efektivně zakryje příušní žlázu nebo Stensenův kanálek a omezuje tím tok slin.
Dvě velikosti, dostupné také ve variantě s reflexní stranou (napomáhá vytvořit
absolutní bariéru u pacientů s velkou slinivostí).
Zajišťují suché pracovní pole při bondingu, cementování, práci
s kompozity a bělení.
Kód 31L | Large | 890,- Kč | 160 ks
Kód 31S | Small | 890,- Kč | 200 ks
Kód 32LAG | Large s folií | 1.180,- Kč | 160 ks
Kód 32SAG | Small s folií | 1.180,- Kč | 200 ks

Jak dlouho vydrží na povrchu COVID-19?
Velmi záleží na typu povrchu, ve vzduchu SARS-CoV-2 přežije tři hodiny ve formě aerosolu,
na plastech ale vydrží až 72 hodin (poločas života 6,8). Podívejte se s námi:






4 hodiny – měď
24 hodin – karton
48 hodin – nerezová ocel, dřevo (lednička, kliky, klíče, příbor, stoly)
72 hodiny – plast (kreditní karty, plastové lahve, potravinové obaly, klávesnice,
myš, tlačítka na bankomatech)
96 hodin – papír a sklo (okna, dopisy, magazíny, skleničky)
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