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1

Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed 
zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz 
płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem 
ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat 
gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek 
wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, 
chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym 
MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, 
adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Przed iniekcjami i 
pobieraniem krwi 15s.Przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt 
leczniczy

60 Butelka 1000ml

2

Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed 
zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz 
płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem 
ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat 
gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek 
wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, 
chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym 
MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, 
adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) Przed iniekcjami i 
pobieraniem krwi 15s.Przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt 
leczniczy.

280 Butelka 1000 ml

3

Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do 
odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, 
punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie 
alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, 
nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u 
noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o 
przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i 
gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, 
HBV – 15s, Rotawirus, Polio); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml 
z atomizerem, 1000ml i 5000ml. Produkt leczniczy.

40
Butelka z 

atomizerem
250 ml

4

Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do 
odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, 
punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie 
alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, 
nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u 
noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o 
przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i 
gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, 
HBV – 15s, Rotawirus, Polio); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml 
z atomizerem, 1000ml i 5000ml. Produkt leczniczy.

600
Butelka z 

atomizerem
250 ml
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5

Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na 
bazie etanolu (min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz 
natłuszczających skórę takich, jak m.in. gliceryna, aloes, pantenol, bez 
grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s. , Tbc – 15s., V 
(HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). 
Preparat pasujący do dozowników typu Dermados.
Opakowanie: a 500ml.

40 Butelka 500 ml

600
Butelka ze 

spryskiwaczem
250 ml

100 Butelka

  1litr

80 Butelka
500 ml

200 Butelka   1litr

8

Jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym gaziki wykonane 
z włókniny polipropylenowo-celulozowej, przeznaczone do oczyszczania i 
dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem; o wymiarach: 
32,5mmx30mm (złożone) i 65mmx30mm (rozłożone); pakowane 
pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach. Wyrób medyczny 
klasy I

700 Karton 100 szt.

9

Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania 
ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków 
konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum 
działania: B,F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie  
20ml

15 Opakowanie 20ml

10

Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i 
nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, 
środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. 
Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 350ml

10 Butelka 350ml

11

Bezbarwny preparat antybakteryjny i antygrzybiczy do dezynfekcji błony 
śluzowej jamy ustnej. Gotowy do użycia. Z zawartością octenidyny, bez 
alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Wyrób medyczny IIa. 
Opakowanie 250ml

25 Butelka 250 ml

6

Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, 
przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w 
ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, 
położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie 
octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Z 
możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran 
oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji 
szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii.  
Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: 
B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki,  V (HIV, HBV,HSV), 
pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 
godziny. Produkt leczniczy.

7

Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, 
oparty o etanol, chlorheksydynę, nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, 
fenoli i ich pochodnych, pH 5,0. Zawierający kwas mlekowy. 
Opakowanie a 500ml lub a 1l.
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12

Bezbarwny i bezwonny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i 
nawilżania przedsionków nosa z zawartością octenidyny. 
Wyrób medyczny IIa. Opakowanie 6ml

8 Tuba 6ml
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RAZEM

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub 
upoważnionej przez wykonawcę)


