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Respirátor FFP2 PREMIUM 

Respirátor FFP2  

7949

9330

REF: 700 FFP2 Premium

REF: 700 FFP2 

jednorázové použití

příjemný a komfortní 

barva: bílá

materiál: bavlna + netkaná látka

třída ochrany: FFP2

stupeň filtrace

velikost: univerzální

jednorázové použití

příjemný a komfortní 

barva: bílá

materiál: bavlna + netkaná látka

třída ochrany: FFP2

stupeň filtrace

velikost: menší velikost

  

≥ 95%

≥ 95%

5 vrstev, zdravotnický prostředek

5 vrstev, zdravotnický prostředek

9,50 Kč/kus

7,50 Kč/kus

balení =10 kusů

balení =25 kusů

cena za balení 95 Kč  

      (v sáčku každý zvlášť)

cena za balení 187,50 Kč  

Ochranné obličejové pomůcky

32 * cena osvobozena od DPH dle nařízení MF ČR, slevy se vypočítávájí z uvedených cen 
dle normy a certifikace ČSN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR



7950REF: 700 MASK
MNOŽSTEVNÍ SLEVY U ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ

při objednání: 50-100 kusů = 5% sleva

 101 a více kusů = 10% sleva

Respirátor FFP2 Primus  Respirátor FFP2 Primus   
5 vrstev 5 vrstev, MIX barev 

Jednorázová rouška, chirurgická
BFE 95%

jednorázové použití

příjemný a komfortní 

výběr z barev (viz níže)

materiál: bavlna + netkaná látka

třída ochrany: FFP2

stupeň filtrace

velikost: univerzální

jednorázové použití

příjemný a komfortní 

výběr z barev (viz níže)

materiál: bavlna + netkaná látka

třída ochrany: FFP2

stupeň filtrace

velikost: univerzální

jednorázové použití

příjemný a komfortní 

barva: modrá

materiál: mikrovlákno

velikost: univerzální 

3 vrstvy

≥ 95%

≥ 95%

cena za balení 73,75 Kč  

9,50 Kč/kus 9,50 Kč/kus

95 Kč/balení

95 Kč/balení

2,95 Kč/kus

balení =10 kusů

balení =10 kusů

balení = 25 kusů

tmavě růžová
kód: 9468
700 FFP2 Primus TR    

bílá
kód: 9235
700 FFP2 Primus B    

světle modrá
kód: 9471
700 FFP2 Primus SM    

červená
kód: 9469
700 FFP2 Primus K    

světle růžová
kód: 9472
700 FFP2 Primus SR    

černá
kód: 9236
700 FFP2 Primus C    

tmavě modrá
kód: 9473
700 FFP2 Primus TM    

kód : 9237

700 FFP2 Primus MIX 

v balení 1 barva

Ochranné obličejové pomůcky

* cena osvobozena od DPH dle nařízení MF ČR, slevy se vypočítávájí z uvedených cen 
dle normy a certifikace ČSN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
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2 375 Kč/ balení 25 ks

2 200 Kč/ balení 25 ks

Antigen Rapid Test 
  

Antigen Rapid Test 
  

hluboký, nosohltan 

Swab, mělký, špička nosu

SEFECARE COVID- 19 Ag  

SEFECARE COVID- 19 Ag  

rychlý test na detekci antigenu Covid-19

přesnost výsledku 95,11 %

laterální imunotest k detekci 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.

může používat pouze odborně vyškolená osoba

rychlý test na detekci antigenu Covid-19

přesnost výsledku 95,11 %

laterální imunotest k detekci nukleokapsidového proteinu 

z přímých nosních výtěrů odebraných z přední části nosu

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.

Š.J. výjimky MZDR 12788/2021-3/OLZP

8259

9245

REF: 700 RAPID Test 

REF: 700 SAFECARE 025 

vztahuje se na všechny druhy antigenních testů, NELZE KOMBINOVAT

MNOŽSTEVNÍ SLEVY U ANTIGENNÍCH TESTŮ 

1 kus = 95 Kč

1 kus = 88 Kč

Antigenní testy
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při objednání: od 4 balení= 10% sleva



.

.

.

.

balení  

velikosti 

balení vel. XS - L = 100 kusů

balení vel. XS - L = 100 kusů

10502
10503

10501

10504

10505

700 SemPre S  
700 SemPre XS  

700 SemPre M  

700 SemPre L  
700 SemPre XL  

velikost „S”
velikost „XS”

velikost „M”

velikost „ L”

velikost „XL”

700 SemNPu  XS  7981

7982
7983

7984

7985

700 SemNPu S  
700 SemNPu M  

700 SemNPu L  
700 SemNPu XL  

velikost XS

velikost „S”

velikost „M”

velikost „ L”

velikost „XL”

REF:

REF:

Sempercare Premium  

Sempercare Edition  

®

®

vyšetřovací rukavice latexové, nepudrované

rukavice latexové, nepudrované, zesílené

barva: BÍLÁ

materiál: přírodní latex

nepudrované
s vnitřní syntetickou vrstvou

zesílený povrch v oblasti dlaní a u konečků prstů

extra hladké, s texturou prstů

elastické a odolné proti protržení 

snadné a rychlé natažení

barva: BÍLÁ

materiál: přírodní latex

nepudrované

s vnitřní syntetickou vrstvou pro snadné a rychlé navlékání

zesílený povrch v oblasti dlaní a u konečků prstů

s rolovacím okrajem

elastické a odolné proti protržení 

velikosti 

balení vel. XL = 90 kusů

balení vel. XL = 90 kusů

balení  

425 Kč/balení

415 Kč/balení

Jednorázové rukavice
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10506
10507

10508

10509

700 SemShine S  
700 SemShine M  

700 SemShine L  
700 SemShine XL  

.

.

Sempercare Nitrile  

Sempercare Nitrile Shine Plus   

®

®

rukavice nitrilové, nepudrované, zesílené

rukavice nitrilové, nepudrované, prodloužené

.

.

.

.

barva: MODRÁ

materiál: nitrilbutadienový kaučuk

nepudrované

dobrá odolnost vůči chemikáliím - díky vysoké tloušťce stěny

pevnost proti roztržení 9 N

neobsahuje přírodní latex - vhodné pro alergické pacienty typu I

ochrana před infekcemi 

vysoký komfort nošení - měkký a inovativní materiál

barva: BÍLÁ

materiál: nitrilbutadienový kaučuk

nepudrované

dodatečná bezpečnost díky delší manžetě: 265 mm 

vyšší tloušťka stěny - vyšší odolnost

nitrilvý materiál šetrný k pokožce 

neobsahuje přírodní latex - vhodné pro alergické pacienty typu I

inovativní otvírání fólie pro znatelně lehčí vyjímatelnost 

velikost XS

velikost „S”

velikost „M”

velikost „ L”

velikost „XL”

velikost „S”

velikost „M”

velikost „ L”

velikost „XL”

REF:

7992

7991

7993

7994

7995

700 SemLaNi S  

700 SemLaNi S  

700 SemLaNi M  

700 SemLaNi L  
700 SemLaNi XL  

balení  

470 Kč/balení

598 Kč/balení

balení  

velikosti 

velikosti 

balení vel. XS - L = 100 kusů

balení vel. S - L = 150 kusů

REF:velikosti 

velikosti 

balení vel. XL = 90 kusů

balení vel. XL = 135 kusů

®

7



700 SemVel  XS  10515

10516
10517

10518

10519

700 SemVel S  
700 SemVel M  

700 SemVel L  
700 SemVel XL  

.

.

.

.

.

barva: FIALOVÁ

materiál: nitrilbutadienový kaučuk

nepudrované

výborný pocit na dotek - díky optimalizované tloušťce stěny

vysoký komfort nošení díky měkkému materiálu

neobsahuje přírodní latex - vhodné pro alergické pacienty typu I

ochrana před infekcemi 

barva: FIALOVÁ

materiál: nitrilbutadienový kaučuk

nepudrované

sametově měkký materiál

vynikající pocit na dotek a vysoký komfort nošení 

vhodné pro osoby s citlivou nebo namáhanou kůží

neobsahuje přírodní latex - vhodné pro alergické pacienty typu I  

velikost XS

velikost „S”

velikost „M”

velikost „ L”

velikost „XL”

velikost XS

velikost „S”

velikost „M”

velikost „ L”

velikost „XL”

REF:

REF:

10511

10510

10512

10513

10514

700 SemSkin S  

700 SemSkin XS  

700 SemSkin M  

700 SemSkin L  
700 SemSkin XL  

Sempercare Nitrile Skin 2  

Sempercare  Velet 

®

®

rukavice nitrilové, nepudrované

rukavice nitrilové, nepudrované

balení  

balení  

795 Kč/balení

780 Kč/balení

balení vel. XS - L = 200 kusů

balení vel. XS - L = 200 kusů

balení vel. XL = 180 kusů

balení vel. XL = 180 kusů
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.

.

.

Sempremed  Classic 

Sempremed  Derma PF

®

®

operační rukavice latexové, lehce napudrované

operační rukavice latexové

.

.

barva: BÍLÁ

materiál: přírodní latex

plně anatomické 

lehce napudrované kukuřičným škrobem, proto se lehce natahují 

optimální hmatová citlivost, vysoká jistota úchopu 

velmi pohodlné nošení 

barva: BÍLÁ

materiál: přírodní latex

plně anatomické 

s vnitřní syntetickou vrstvou

velmi elastické se zaobleným lemem

jistota skvělé přilnavosti na suchých i mokrých rukou 

odolné proti promaštění

ochrana proti chemikáliím či rozpouštědlům

oboustranně nositelné

protiskluzová úprava

balení  

balení  

balení = 70 párů (baleno sterilně a 1 pár)

balení = 50 párů (baleno sterilně a 1 pár)

velikost „6”

velikost „6,5”

velikost „7”

velikost „7,5”

velikost „8”

velikost „8,5”

velikost „9”

REF:

10521
10520

10522

10523

10525
10524

10526

700 SemClas 6,5 
700 SemClas 6  

700 SemClas 7  

700 SemClas 7,5  
700 SemClas 8  

700 SemClas 8,5 

700 SemClas 9  

785 Kč/balení

835 Kč/balení

8

700 SemDerma 6 10527

10528

10529

10530

10532
10531

10533

700 SemDerma 6,5 
700 SemDerma 7
700 SemDerma 7,5  

700 SemDerma 8,5  
700 SemDerma 8 

700 SemDerma 9 

velikost „6"

velikost „6,5”

velikost „7”

velikost „ 7,5”

velikost „8”

velikost „8,5"

velikost „9"

REF:

velikosti velikosti 

velikosti velikosti 



700 SemSupre 6  10540

10541

10542

10543

10545
10544

10546

700 SemSupre 6,5 
700 SemSupre 7
700 SemSupre 7,5  

700 SemSupre 8,5  
700 SemSupre 8 

700 SemSupre 9 

Sempermed Derma Plus 

Sempermed Supreme 

®

®

operační rukavice latexové, s pudrem 

speciální operační rukavice latexové, nepudrované

.

.

barva: BÍLÁ

materiál: přírodní latex

s pudrem 

vysoká odolnost proti roztržení a spolehlivá těsnost

dokonalé uchopení 

dobrá schopnost 

barva: BÍLÁ

materiál: přírodní latex

nepudrované 

hypoalergenní 

snadné nasazení - patentovaná syntetická vnitřní vrstva Quick DonTM

optimální bezpečnost - při ideálním pocitu na dotek

optimální v kombinaci s podvlékací rukavicí Sempermed Supreme Green  

balení  

balení  

balení = 50 párů (baleno sterilně a 1 pár)

balení = 50 párů (baleno sterilně a 1 pár) 

velikost „6”

velikost „6,5”

velikost „7”

velikost „7,5”

velikost „8”

velikost „8,5"

velikost „6"

velikost „6,5”

velikost „7”

velikost „ 7,5”

velikost „8”

velikost „8,5"

velikost „9"

REF:

REF:

10534

10537

10535

10538

10536

10539

700 SemPlus 6  

700 SemPlus 6,5  

700 SemPlus 7

700 SemPlus 7,5

700 SemPlus 8
700 SemPlus 8,5

985 Kč/balení

995 Kč/balení

9

velikosti velikosti 

velikosti velikosti 



700 SemSuGreen 6  
700 SemSuGreen 6,5  

700 SemSuGreen 7  

700 SemSuGreen 7,5  

700 SemSuGreen 8  

700 SemSuGreen 8,5  
700 SemSuGreen 9  

10554

10555
10556

10557

10558
10559
10560

Sempermed Supreme Plus

Sempermed Supreme Green 

®

®

speciální operační rukavice latexové, nepudrované 

speciální operační rukavice latexové, nepudrované  

.

.

barva: BÍLÁ

materiál: přírodní latex

nepudrované

vynikající uchopení pro vedení nástroje

nejvyšší přilnavost v rámci sortimentu Sempermed 

snadné nasazení

optimální bezpečnost - při ideálním pocitu na dotek 

optimální v kombinaci s podvlékací rukavicí sempermed Supreme Green 

barva:  ZELENÁ

materiál: přírodní latex

nepudrované

hypoalergenní 

plně anomické 

optimalizovaná podvlékací rukavice pro dvojitou vrstvu rukavice

hladší struktura povrchu - lepší chopnost nasazení 

nižší tloušťka stěny - lepší pocit na dotek

vysoká bezpečnost 

optimální v kombinaci se Sempermed Supreme a Supreme Plus  

balení  

balení  

balení = 50 párů (baleno sterilně a 1 pár)

balení = 50 párů (baleno sterilně a 1 pár)

velikost „6"

velikost „6,5”

velikost „7”

velikost „7,5”

velikost „8”

velikost „8,5"

velikost „9"

velikost „6"

velikost „6,5”

velikost „7”

velikost „7,5”

velikost „8”

velikost „8,5"

velikost „9"

REF:

REF:

10547
10548
10549
10550
10551
10552

10553

700 SemSuPlus 6   

700 SemSuPlus 6,5   

700 SemSuPlus 7   
700 SemSuPlus 7,5   

700 SemSuPlus 8   
700 SemSuPlus 8,5   

700 SemSuPlus 9   

XXX Kč/balení 

995 Kč/balení

1 675 Kč/balení

310

velikosti velikosti 

velikosti velikosti 



.

Sempermed Syntegra IR 
®

speciální operační rukavice syntetické, nepudrované 

.

barva: KRÉMOVÁ 

materiál: syntetický polyisopren 

nepudrované

bezlatexové, plně syntetické 

neobsahují přírodní latex a alergenní proteiny

vhodné pro alergické pacienty typu I

dokonalé uchopení díky mikrodrsné textuře povrchu 

nejvyšší komfort díky perfektnímu, plně anatomickému tvaru se zakřivenými prsty

optimální v kombinaci s podvlékací rukavicí Sempermed Syntegra Green 

 

3270 Kč/balení

1200 Kč

    6006REF: 700 DC1

1 litr 10ml 20ml 30 ml

4 litry 40ml 80ml 120ml

5 litrů 50ml 100ml 150 ml

konečný roztok 1% 2% 3%

2 litry 20ml 40ml 60ml

3 litry 30ml 60ml 90 ml

Dezinfekční prostředek na vrtáčky DC1

Ředění DC1výhody

pozor!

.

k čištění a dezinfekci rotačních nástrojů

    např. tvrdokovových, keramických, kořenových, diamantových nástrojů,

             nástrojů z nekorodující oceli, silikovových lešticích nástrojů, 

             brusných nástrojů a brusných nástrojů s keramickým pojivem 

             a špičky do ultrazvukových přístrojů

k čistění a dezinfekci ručních nástrojů (např, ústní zrcátka, sondy)

             

obvzláště výhodný (z 1 litru lze připravit až 100 l roztoku)

vhodný do ultrazvukových čističek 

vysoce efektivní univerzální koncentrát

univerzální roztok k čištění a dezinfekci ručních i rotačních nástrojů

rychlá účinnost 

praktická dávkovací láhev

bez alkoholu 

není určeno pro přírodní štětiny

hliníkové předměty uložit separátně (elektrolýza)

11

700 SemSyntegra 5,5  
700 SemSyntegra 6  

700 SemSyntegra 6,5  

700 SemSyntegra 7  

700 SemSyntegra 7,5  

700 SemSyntegra 8  
700 SemSyntegra 8,5  

700 SemSyntegra 9  

10561

10562
10563

10564

10565
10566
10567

10568

velikost „5,5"

velikost „6"

velikost „6,5”

velikost „7”

velikost „7,5”

velikost „8”

velikost „8,5"

velikost „9"

balení  
balení = 50 párů (baleno sterilně a 1 pár)

REF:velikosti velikosti 



3

3

Ochranný oblek kategorie III, typu 3-B/4-B, je určen k ochraně jeho uživatele, ke snížení rizika infekce mezi osobami, k ochraně 

před nebezpečnými částicemi, i proti postříkání chemikáliemi. Poskytuje ochranu proti průniku biologickýchg tekutin, tuhých částic 

a virů.

Jedná se o o sobní ochranný prostředek dle směrnice a nařízení 2016/425. 

Oblek poskytuje ochranu proti průniku biologických tekutin, tuhých částic a virů. Není určen pro chemickou ochranu.

Výrobek je opatřen označením CE 2841 zaručujícím shodu s požadavky platných právních předpisů. Tento ochranný oblek splňuje

vysoké požadavky norem:  EN ISO 13982:2004/A1:2011 (TYP 3-B)

                                          EN ISO 13034:2005 + A1:2009 (TYP 4-B)

                                          EN 14126:2003 + AC:2004

 

barva: BÍLÁ

materiál: Spunbond s PE potahem, 57-62g/m2 

obousměrný adhezivní zip s klopou

elastické části na kapuci, zádech a nohavicích 

pletené elastické manžety, palcový úchyt

vysoká pevnost a pružnost zajišťující pohodlí

veškeré švy jsou opatřeny ochranným přelepem 

700 oblekL34 9241

9242

9243

9244

700 oblekXL34  
700 oblek2XL34  

700 oblek3XL34

velikost „L”

velikost „XL”

velikost „2XL”

velikost „3XLL”

REF:

kategorie III, typu 3-B/4-B

210 Kč

312

Ochranné obleky
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3

kategorie III, typu 5-B/6-B

Ochranný oblek kategorie III, typu 5-B/6-B, je určen k ochraně jeho uživatele, ke snížení rizika infekce mezi osobami, k ochraně 

před nebezpečnými částicemi, i proti postříkání chemikáliemi. Poskytuje ochranu proti průniku biologickýchg tekutin, tuhých částic 

a virů.

Jedná se o o sobní ochranný prostředek dle směrnice a nařízení 2016/425. 

Výrobek je opatřen označením CE 2841 zaručujícím shodu s požadavky platných právních předpisů. Tento ochranný oblek splňuje

vysoké požadavky norem:  EN ISO 13982/A1:2011 (TYP 5-B)

                                          EN ISO 13034:2005 + A1:2009 (TYP 6-B)

                                          EN 14126:2003 + AC:2004

 

.

barva: BÍLÁ

materiál: Spunbond s PE potahem, 57-62g/m2 

obousměrný adhezivní zip s klopou

elastické části na kapuci, zádech a nohavicích 

pletené elastické manžety, palcový úchyt

700 oblekL 8256

8257

8258

9240

700 oblekXL  
700 oblek2XL  

700 oblek3XL

velikost „L”

velikost „XL”

velikost „2XL”

velikost „3XLL”

REF:

198 Kč
13



314

 

 

1 litr 
láhev s pěnicím rozprašovačem

láhev s integrovaným dávkovačem

1 litr

5 litrů 
kanystr

5 litrů 
kanystr

495 Kč

420 Kč

750 Kč

1250 Kč

2600 Kč

2200 Kč

4900 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.

8233 8235

82368234

8237

8240

8238

8238

8239

8242

REF: 700 Bevistocryl1 REF: 700 Bevistosept1

REF: 700 Bevistosept5REF: 700 Bevistocryl5

REF: 700 W1Bevisto1

REF: 700 W2Bevisto1

REF: 700 W1Bevisto5

REF: 700 W2Bevisto5

REF: 700 W1Bevisto10

REF: 700 W1Bevisto10

univerzální dezinfekční prostředek 

bez aldehydů, fenolů a alkoholu 

k čištění a dezinfekci všech povrchů zdravot. prostředků

krátká doba účinku

dobrá kompatibilita s materiálem 

vhodný k dezinfekci a čištění povrchů citlivých na alkohol

     např. polyakrylová skla, displeje, koženky apod. 

kyselý čisticí prostředek

pro sací systémy s dezinfekční účinnou látkou pro stomatologické unity

velmi účinný 

bez aldehydů a fenolů

tento koncentrát se připravuje ve formě roztoku

              - ve výši 5% (50ml s 50 ml vody)

              - ve výši 10% (100 ml s 900 ml vody)

ideální pro rozpuštění krevních proteinů, sodium hydrocarbonátů (air-flow), 

peroxidů vodíku a usazených řas

každý týden se střídá s Bevisto W2!

alkalický čisticí prostředek

pro sací systémy s dezinfekční účinnou látkou pro stomatologické unity

velmi účinný 

bez aldehydů a fenolů

tento koncentrát se připravuje ve formě roztoku

              - ve výši 2% (20ml s 980 ml vody)

ideální pro rozpuštění slin, odvrtaného prachu, usazených hlenů,

neutralitaci kyselin 

každý týden se střídá s Bevisto W1!

šetrný, efektivní, rychlý dezinfekční a čisticí prostředek

na povrchy lékařských zařízení 

                        např. stomatologické přístroje a nástroje

alkoholový

baktericidní, fungicidní a virucidní 

omezená virucidní účinnost podle RKI

                       tj. obalené viry jako HBV, HIV, VHC, BVDV

zcela bez aldehydů a fenolů

B
E

Z
A

L
K

O
H

O
L
O

V
É

A
L
K

O
H

O
L
O

V
É
 

1270 Kč 1320 Kč

Bevistocryl

Bevisto W1

Bevisto W2

Bevistostep

5 litrů

5 litrů

10 litrů

10 litrů

 

 

 

 

kanystr

kanystr

kanystr

kanystr

láhev s integrovaným dávkovačem

láhev s integrovaným dávkovačem

1 litr

1 litr

láhev s integrovaným dávkovačem

1 litr
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1 l láhev 1 l láhev

 

 

 

 

 

 

 

 

8243

8245

8244

8246

REF: 700 Instrumental

REF: 700 Wipes doza

REF: 700 Instrumental

REF: 700 Wipes

láhev s integrovaným dávkovačem

1 litr

dóza + 120 ks vlhčených ubrousků

120 ks vlhčených ubrousků

5 litrů

doplňovací balení 

 

 

kanystr

Uvedená cena je včetně DPH za 1 kus

Uvedená cena je včetně DPH za 1 kus

A
L
K

O
H

O
L
O

V
É
 

3500 Kč

Bevisto Instrumental

Beviostep Wipes

Alpron Bilpron

univerzální bezaldehydový a benzolfenolový koncentrát

pro dezinfekci a čištění rotačních, 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 pro přístroje citlivé na teplo 

           např. gumové polírky, pevné a flexibilní endoskopy

vhodný do ultrazvukových čističek 

alkoholické hygienické ubrousky 

pro čištění a dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků

nasáklé kapalinou alkoholového přípravku Bevisto Sept

vhodné pro čištění a dezinfekci povrchů lékařských zařízení

             např. stomatologických přístrojů a nástrojů

perfektní pro použití v pauzách mezi ošetřeními, kdy je třeba rychlo účinku 

k okamžitému použití  

tekutý koncentrát

pro optimální chemickou úpravu vody 

použité v zubolékařských soupravách 

dekontaminuje vodu(baktericidní, fungicidní)

dlouhodobý dezinfikující účinek 

odstraňuje veškerý biologický kal

        - včetně řas, vápenatých usazenin 

          v potrubích, hadicích, stojané vodě

naředěný roztok pro tdenní dekontaminaci

k dlouhodobému odstranění biofilmu ve vodovod.

liniích veškerých zubolékařských souprav 

např. včetně hadic k nástrojům, plivátkového kelímku 

vhodný pro dlouhodobou ochranu vodních vedení 

během delší pauzy (dovolená, svátka apod.)

890 Kč

295 Kč

220 Kč

995 Kč 570 Kč
  

8231 8232REF: 700 Alpron REF: 700 Bilpron



Rotadent spol. s r. o.

Špidrova 104

385 01  Vimperk

telefon: +420 388 323 991

mobil: +420 727 959 585

e-mail: rotadent@rotadent.eu

www.rotadent.eu
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