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FORMULARZ  ASORTYMENTOWY

Lp Opis przedmiotu zamówienia Wielkość 
opak. J.m. Ilość

1

Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, miejsc 
trudnodostępnych i sprzętu medycznego, np. leżanek, foteli zabiegowych, stołów 
zabiegowych. Gotowy do użycia. Na bazie etanolu i 1-propanolu. Bez zawartości 
dodatkowych substancji aktywnych, np. aldehydów, związków amoniowych i 
innych.   Aktywny w stosunku do B, Tbc, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, 
Adeno, Noro, Vaccinia, Herpes Simplex) w czasie do 2 minut. Możliwość 
rozszerzenia spektrum o wirusa Polio w czasie do 30 minut..
Wyrób medyczny kl. IIa

1L szt. 500

2 Spryskiwacz do opakowania   1L   z  poz. 1 - szt. 50

3

Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji skóry przed drobnymi zabiegami 
operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, zdejmowaniem szwów itd.  Bezbarwny. 
Zawierający min. 3 substancje aktywne, w tym difenylol.  Z dodatkiem nadtlenku 
wodoru. Bez chorheksydyny, etanolu i związków amoniowych.  Aktywny w 
stosunku do B, Tbc, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes 
Simplex) w czasie do 2 minut. Produkt leczniczy.

250 ml z 
atomizerem szt. 100

1L szt. 100

4

Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do 
użycia. Zawierający etanol i difenylol, bez chlorheksydyny, jodu i związków 
amoniowych. Dezynfekcja higieniczna do 30 s, chirurgiczna do 1,5 minuty. pH 
6.0. Aktywny w stosunku do B, Tbc, MRSA, F, V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, 
Noro, Rota, Herpes simplex).  Zawierający substancje nawilżające i 
natłuszczające. Kompatybilny z preparatem myjącym z poz. 9. Produk biobójczy

500 ml do 
dozowników 
Dermados

szt. 200

1L do 
dozowników 

SM
szt. 200

100 ml szt. 100

5

Preparat w koncentracie do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na 
bazie czwartorzędowych związków amoniowych, izopropanolu i fenoksyetanolu; 
bez aldehydów, związków tlenowych, chloru, fenolu ioraz pochodnych guanidyny. 
Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Rota, Vaccinia, Papova, HIV, HBV, 
HCV) do 15 minut. Wyrób medyczny kl. IIa

2 L szt. 100

6

Preparat do czyszczenia i dezynfekcji wierteł stomatologicznych  i obrotowych 
narzędzi precyzyjnych. Gotowy do użycia. Nie wymagający spłukiwania wodą 
narzędzi po przeprowadzonej dezynfekcji. Możliwość stosowania także w myjkach 
ultradźwiękowych. Nie wymagający stosowania aktywatora. Na bazie 
wodorotlenku potasu i alkoholi.   Nie zawierający aldehydów i związków 
amoniowych. Aktywny w stosunku do B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Adeno, Polio) 
w czasie do 30 minut. Wyrób medyczny kl. IIa.

2 L szt. 30

7

Preparat do intensywnego mycia powierzchni podłóg. Możliwy do zastosowania w 
myciu ręcznym oraz przy użyciu półautomatycznych  i automatycznych maszyn 
czyszczących. Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne 5-15% 
oraz pochodne alkoholowe. Stężenie roztworu roboczego 0,25-1%. pH 
koncentratu około 9-10; pH 1% roztworu użytkowego około 7-7,5. Wymagana 
możliwość łączenia preparatu  z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 5. 

2 L szt. 200

8
Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Gotowy do użycia. Bezbarwny. 
Zawierający octenidynę. Bez pochodnych guanidyny. Z możliwością użycia przy 
cewnikowaniach.  Działający na B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki.
Produkt leczniczy. 

250 ml  z 
atomizerem szt. 100

1 L szt. 20

9

Preparat syntetyczny do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Bez mydła.  Z 
zawartością kwasu mlekowego. Wykazujący działanie przeciwbakteryjne      (w 
tym na E. coli) i przeciwgrzybicze. Nie wysuszający skóry, z substancjami 
nawilżającymi i natłuszczającymi. Nie powodujący uczuleń. pH 5,0. Gotowy do 
użycia. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 4. Kosmetyk.

500 ml do 
dozowników 
Dermados

szt. 500

1 L do 
dozowników 

SM
szt. 300

1



10

Chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk o wymiarach min. 14cm na 22cm. 
Nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym co najmniej 3 substancje 
aktywne, w tym kwas mlekowy. Bez związków amoniowych     i chlorheksydyny. 
PH 5,0-5,5. Spektrum działania: B, Tbc, F, V  (HIV, HBV, Adeno). Produkt 
biobójczy

opakowanie 
90 szt. 

chusteczek
op. 100

11

Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych  i sprzętu 
anestezjologicznego. Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Nie 
wymagający stosowania aktywatora. Możliwość stosowania roztworu roboczego 
do 7 dni przy obciążeniu białkowym, bez konieczności wcześniejszego 
czyszczenia narzędzi. Zawierający inhibitory korozji. Na bazie czwartorzędowych 
związków amoniowych, pochodnych guanidyny i pochodnych alkoholowych 
(fenoksypropanolu). Bez aldehydów, chloru, związków tlenowych i  fenolu. 
Posiadający dobre właściwości czyszczące. Aktywny w stosunku do B, Tbc, 
MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota) w czasie do 30 minut. Wyrób 
medyczny kl. IIb

2 L szt. 50

12

Preparat tlenowy do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz powierzchni 
zanieczyszczonych organicznie. Na bazie nadsiarczanów. Bez  związków 
amoniowych, aldehydów, chloru i pochodnych guanidyny. Rozpuszczalny w 
bieżącej wodzie wodociągowej. Roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min. 30 
godziny. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Papova, Vaccinia, 
Adeno, Noro), S w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny kl. Iia.

40 g 
(umożliwiające 
sporządzenie 
2 L roztworu 
roboczego)

szt. 50

13
Preparat w koncentracie do dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących. Na 
bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Bez aldehydów i chloru. 
Spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccina) w czasie do 30 minut. 
Wyrób medyczny kl. IIa

2 L szt. 10

14

Preparat w postaci chusteczek z włókniny wiskozowej wyciąganych pojedynczo z 
opakowania plastikowego do dezynfekcji sprzętu medycznego. Chusteczki o 
wymiarach min. 25cm na 20cm. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym 
zawierającym etanol i 1-propanol. Bez aldehydów, związków amoniowych i innych 
dodatkowych substancji aktywnych. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V 
(HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Noro) w czasie do 2 minut. Wyrób medyczny kl. 
IIa

box 
(200 sztuk 

chusteczek)
op. 50

wkład 
(200 sztuk 

chusteczek)
op. 50

15

Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji skóry przed drobnymi zabiegami 
operacyjnymi. Barwiony. Zawierający min. 3 substancje aktywne, w tym difenylol. 
Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez chorheksydyny, etanolu i związków 
amoniowych. Aktywny w stosunku do B, Tbc, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, 
Vaccinia, Herpes Simplex) w czasie do 2 minut. Produkt leczniczy.

250ml  z 
atomizerem szt. 10

16
Preparat antybakteryjny do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej. Gotowy do 
użycia. Bezbarwny. Zawierający octenidynę. Bez alkoholu, poliheksanidyny i 
chlorheksydyny. Kosmetyk.

250ml szt. 50

17
Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na 
działanie alkoholi. Na bazie min. 3 substancji aktywnych. Bez zawartości alkoholu 
i aldehydów. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w 
czasie do 1 minuty, Tbc do 15 minut. Wyrób medyczy kl. IIa

1L szt. 100

18 Spryskiwacz pianowy do opakowania 1 L  z poz. 17 ----- szt. 10

19
Preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający 
octenidynę. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, 
usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny.

20ml szt. 10

20
Preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający 
octenidynę. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, 
usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny.

350ml szt. 10

21

Chusteczki o wymiarach 20cmx20cm do dezynfekcji głowic USG i sprzętu 
wrażliwego na działanie alkoholi. Wyciągane pojedynczo z opakowania 
plastikowego. Na bazie min. 3 substancji aktywnych. Bez zawartości alkoholu i 
aldehydów. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w 
czasie do 1 minuty. Wyrób medyczny kl. IIa

box 
( 200 sztuk 
chusteczek)

op. 50

2



22
Preparat w płynie do oczyszczenia błon śluzowych przed cewnikowaniem. 
Zawierający octenidynę. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. 
Bezbarwny, usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny.

30ml op. 20

23
Preparat w formie emulsji do pielęgnacji skóry rąk. Oparty na koncepcji wody w 
oleju. Nie osłabiający efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Kompatybilny 
z preparatami z poz. 4 i 9. Kosmetyk.

500 ml szt. 50

150 ml szt. 200

24 Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk i skóry. Zawierający kwas mlekowy. 
Spektrum B, Tbc, F, V (HIV, HBV). 

0,7 L do 
dozowników 

Sterisol
szt. 30

25 Gaziki jałowe nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i 
oczyszczania skóry. Spektrum B, Tbc, F.

opakowanie 
100 sztuk 
gazików

op. 400

26

Preparat do manualnej dezynfekcji endoskopów , giętkich sond ultradźwiękowych 
oprzyrządowania anestezji, instrumentów i narzędzi chirurgicznych, masek 
oddechowych. Zawierający czwartorzędowe związki amoniowe, pochodne 
alkoholowe (fenoksyetanol lub fenoksypropanol), pochodne guanidyny. Bez 
związków nadtlenowych, aldehydu, glukoprotaminy, chloru, fenolu. Z dodatkiem 
inhibitorów korozji i niejonowych zw. powierzchniowo czynnych. Spektrum 
działania: B (Staphylociccus aureus, Pseudomonos aureginosa, Enterococcus 
hirae), Tbc (M.Terrae i M.Avium), F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccina, 
Adeno, Papova). Możliwość 7 dniowego stosowania roztworu roboczego, także 
przy obciążeniu białkowym. Wyrób medyczny kl. IIb.

2 L szt. 50

27 Wanienka do dezynfekcji narzędzi –  poj. 3 L. ----- szt. 2

28 Dozowniki do butelki 2 L  (do poz. 5, 6, 7, 11, 13, 26). ---- szt. 50
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