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Ochranný oblek 

SEFECARE COVID-19 Ag 

7949REF: 700 FFP2

* jednorázové použití
* příjemný a komfortní 
* barva: bílá
* materiál: bavlna + netkaná látka
* třída ochrany: FFP2
* stupeň filtrace
* velikost: univerzální
* balení = 10 kusů 

* dle směrnice a nařízení 2016/425 
* barva bílá
* obousměrný adhezivní zip s klopou
* elastické části na kapuce, zádech a nohavicích
* pletené elastické manžety, palcový úchyt
* vysoká pevnost a pružnost 
* balení = jednotlivě

* rychlý test na detekci Antigenu Covid-19, přesnost výsledku 95,11 %
* laterální imunotest k detekci antigenu nukleokapsidového
proteinu z přímých nosních výtěrů nebo ze vzorků
odebraných výtěrů z nosohltanu 
* u jedinců podezřelých z nákazy Covid-19 během prvních
7 dnů od nástupu příznaků
* doba použitelnosti: 24 měsíců
* výsledek testu: 10-15 minut
* výrobce Safecare Biotech Co.
*

* každá kazeta obsahuje pruh s barevnými konjugáty
a reaktivními činidly předem rozprostřenými v odpov. oblastech
* extrakční zkumavka pro přípravu vzorků
* extrakční pufr pro extrakci vzorků
* stojan na zkumavky pro umístění extrakčních zkumavek
* nosní výtěrový tampon pro odběr vzorků
* příbalový leták pro návod k použití

≥ 95%

Ochranné obleky

Antigen Rapid test
29 Kč

Uvedená cena je včetně DPH za 1 kus

kategorie III, typu 5-B/6-B

K ochraně a ke snížení rizika infekce

700 oblekS 8254
8255
8256
8257
8258

8259

8259KS

700 oblekM  
700 oblekL  
700 oblekXL  
700 oblek2XL  

700 RAPIDtest  

700 RAPIDtest5

velikost „S”
velikost „M”
velikost „ L”
velikost „XL”
velikost „2XL”

Cena: 4 125 Kč/ balení 25 ks

Cena: 975 Kč/ balení 5 ks

Cena: 294 Kč/ks

1 kus 165 Kč

1 kus 195 Kč

balení = 25 ks
balení =  5 ks

Obsah balení:



Respirátor FFP2 PREMIUM 

7949

7950

REF: 700 FFP2

REF: 700 MASK

Jednorázová rouška, 

* jednorázové použití
* příjemný a komfortní 
* barva: bílá
* materiál: bavlna + netkaná látka
* třída ochrany: FFP2
* stupeň filtrace
* velikost: univerzální
* balení = 10 kusů 

* jednorázové použití
* příjemný a komfortní 
* barva: modrá
* materiál: mikrovlákno
* velikost: univerzální
* 3 vrstvy
* balení = 25 kusů 

≥ 95%

Ochranné obličejové pomůcky

 8,00 Kč
Uvedená cena je včetně DPH za 1 kus

5 vrstev/KN95

BFE 95%

Cena: 23,50 Kč/kus

Cena: 5,60 Kč/kus



Dezinfekce

ź  bez alkoholu

ź univerzální koncentrát
ź rychlá účinnost

ź  praktická dávkovací láhev
ź koncentrované balení

K čištění a desinfekci rotačních nástrojů (např. tvrdokovových, keramických,
kořenových, diamantových nástrojů, nástrojů z nekorodující oceli, silikonových
leštících nástrojů, brusných nástrojů a brusných nástrojů s keramickým pojivem a
špičky do ultrazvukových přístrojů), dále pak ručních nástrojů (např. ústní zrcátka,
sondy

VÝHODY:

PŘEDNOSTI

CENA
Obzvláště výhodný ( z jednoho litru lze připravit až do 100 l roztoku ) 

vhodný i do ultrazvukových čističek

UNIVERZÁLNÍ
Univerzální roztok k čištění a dezinfekci 
ručních i rotačních nástrojů

EFEKTIVITA
Vysoce efektivní univerzální koncentrát.

POZOR: 
Není určeno pro přírodní štětiny. 
Hliníkové předměty uložit separátně 
(elektrolýza).

6006

8231 8232

REF: 700 DC1

REF: 700 Alpron REF: 700 Bilpron

ALPRON
Tekutý koncentrát pro 
optimální chemickou 
úpravu vody použité 
v zubolékařských soupravách. 
Alpron dekontaminuje vodu 
(baktericidní, fungicidní) 
a vykazuje dlouhodobý 
dezinfikující účinek. Odstraňuje 
veškerý biologický kal, včetně 
řas a vápenatých usazenin 
v potrubích, hadicích a stojaté 
vodě.

1 l Láhev

BILPRON
Naředěný roztok pro týdenní 
dekontaminaci (baktericidní) 
a dlouhodobému odstranění 
biofilmu ve vodovodních 
liniích veškerých 
zubolékařských souprav 
(včetně hadic k nástrojům 
a plnění plivátkového 
kelímku). Vhodný pro 
dlouhodobou ochranu vodních 
vedení během delší pauzy 
(dovolená, svátky a podobně).

1 l Láhev

Čistící a dezinfekční prostředek DC1
Cena: 1 200 Kč

Cena: 995 Kč Cena: 570 Kč



Dezinfekce

BEVISTO W1
Bevisto W1 je kyselý čisticí prostředek pro 
sací systémy s dezinfekční účinnou látkou 
pro stomatologické unity. Velmi účinný. 
Zcela bez aldehydů a fenolů. Bevisto W1 
je koncentrát, který se připravuje ve formě 
roztoku ve výši 5 % (50 ml s 950 ml vody) 
nebo 10% (100ml s 900 ml vody). Ideální 
pro rozpouštění krevních proteinů, sodium 
hydrocarbonátů (air-flow), peroxidů vodíku 
a usazených řas. Bevisto W1 se střídá každý 
týden s Bevisto W2.

1 litr, láhev s integrovaným 
dávkovačem 

5 litrů 

 

kanystr 

10 litrů 

 

kanystr 

BEVISTO INSTRUMENTAL
Univerzální bezaldehydový a bezfenolový 
koncentrát pro dezinfekci a čištění 
rotačních a ostatních nástrojů a lékařských 
přístrojů. Baktericidní, fungicidní, virucidní 
(omezené virucidní RKI, tj. všechny obalené 
viry jako HBV, HIV, HCV (BVDV)). Nekorozní. 
Biologicky odbouratelný. Příjemná svěží 
vůně. Velmi ekonomické dávkování: 1%. 
Vhodné také pro přístroje citlivé na teplo, 
jako gumové polírky, pevné a flexibilní 
endoskopy. Vhodný také do ultrazvukových 
čističek.

1 litr, láhev  
s integrovaným  
dávkovačem 

5 litrů 
kanystr 

BEVISTO W2
Bevisto W2 je alkalický čisticí prostředek 
pro sací systémy s dezinfekční účinnou 
látkou pro stomatologické unity. Velmi 
účinný. Zcela bez aldehydů a fenolů. 
Bevisto W2 je koncentrát, který se 
připravuje ve formě roztoku ve výši 
2 % (20 ml s 980 ml vody). Ideální pro 
rozpouštění slin, odvrtaného prachu, 
usazených hlenů, stejně jako neutralizaci 
kyselin. Bevisto W2 se střídá každý týden 
s Bevisto W1.

1 litr, láhev s integrovaným 
dávkovačem 

5 litrů 
kanystr 

10 litrů 
kanystr 

BEVISTOSEPT WIPES
BevistoSept ubrousky jsou alkoholické 
hygienické ubrousky pro čištění a 
dezinfekci povrchů zdravotnických 
prostředků. BevistoSept ubrousky 
jsou nasáklé kapalinou alkoholového 
přípravku BevistoSept (rychlý účinek).
Hygienické ubrousky jsou velmi 
vhodné pro čištění a dezinfekci 
povrchů lékařských zařízení, zejména 
stomatologických přístrojů a nástrojů. 
Perfektní pro použití v pauzách 
mezi jednotlivými ošetřeními, kdy je 
třeba rychlého účinku. Připraveno k 
okamžitému použití.

Dóza + 120 ks  
vlhčených ubrousků  

Doplňovací balení 
120 ks vlhčených  
ubrousků 

BEVISTOCRYL
Univerzální dezinfekční prostředek bez aldehydů, 
fenolů a alkoholu k čištění a dezinfekci všech 
povrchů zdravotnických prostředků.
Vzhledem ke krátké době účinku a zejména dobré 
kompatibilitě s materiálem je BevistoCryl vhodný 
k dezinfekci a čištění povrchů, které jsou citlivé  
na alkohol, jako jsou polyakrylová skla, displeje,  
koženky apod.

1 litr, láhev s pěnícím 
rozprašovačem 1 litr, láhev s integrovaným 

dávkovačem

5 litrů 
kanystr 5 litrů 

kanystr
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BEVISTOSEPT
BevistoSept – šetrný a efektivní rychlý 
dezinfekční a čistící prostředek na 
povrchy lékařských zařízení, zejména 
stomatologických přístrojů a nástrojů. 
Alkoholový.
BevistoSept je baktericidní, fungicidní 
a virucidní (omezená virucidní účinnost 
podle RKI, t.j. všechny obalené viry jako 
HBV, HIV, VHC, BVDV). BevistoSept je 
zcela bez aldehydů a fenolů.

1.270 Kč

2.200 Kč

3.500 Kč

 220 Kč

4.900 Kč

1.320 Kč

495 Kč

1 250 Kč

 890 Kč

 295 Kč

2 600 Kč

420 Kč 750 Kč

495 Kč

Uvedená cena je včetně DPH za 1 kus

Uvedená cena je včetně DPH za 1 kus

Uvedená cena je včetně DPH za 1 kus

Uvedená cena je včetně DPH za 1 kus

Uvedená cena je včetně DPH za 1 kus

8233
8235

8236
8234

8237 8240

8238

8243

8245

8241

8239

8244
8246

8242

REF: 700 Bevistocryl1
REF: 700 Bevistosept1

REF: 700 Bevistosept5
REF: 700 Bevistocryl5

REF: 700 W1Bevisto1 REF: 700 W2Bevisto1

REF: 700 W1Bevisto5

REF: 700 Instrumental

REF: 700 Wipes doza

REF: 700 W2Bevisto5

REF: 700 W1Bevisto10

REF: 700 Instrumental
REF: 700 Wipes

REF: 700 W2Bevisto10



Rotadent spol. s r.o.

Špidrova 104
Vimperk 385 01
Czech republic

 
Uvedené ceny jsou za kus včetně DPH. 
Tiskové chyby vyhrazeny. 

info@rotadent.eu +420 388 323 991

www.rotadent.eu

K-O-20-02


