
Załącznik Nr I
Środki dezynfekcyjne

Lp. Nazwa artykułu
Jednos

tka
Ilość na 24 

miesące
Nazwa 

handlowa
 Cena jedn. 

netto 
Wartość netto Warto ść brutto Producent

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Preparat do mycia i szybkiej dezynfekcji precyzyjnych narzędzi 
obrotowych w stomatologii na bazie glikolu propylowego i 
wodorotlenku potasowego, aktywny wobec B, F, V HBV, HIV, 
poszerzone spektrum działania o Tbc po dodaniu akywatora ( w 
komplecie). Op. 2L

op. 20

2.

Preparat bezaldehydowy  oparty o aktywny tlen zawierający 
nadwenglan sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych 
oraz endoskopów, działający na bakterie, wirusy, grzyby, a po 
dodaniu aktywatora działający na prątki gruźlicy i spory przez cały 
okres przydatności do użycia. Przygotowanie roztworu poprzez 
dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Pozytywnie 
zaopiniowany na oddziałach noworodkowych do dezynfekcji 
inkubatorów. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. 
Preparat bez zawartości potencjalnie toksycznych pochodnych 
fenolowych i benzenowych. Op.2 kg

op. 90

3.
Aktywator do preparatu z poz. 2 poszerzający spektrum działania o 
prątki gruźlicy i spory. Op. 2L

op. 50

4.

Preparat tlenowy, w proszku, do dezynfekcji narzędzi, endoskopów 
( w tym giętkich ), sprzętu anestezjologicznego i labortoryjnego, bez 
konieczności dodawania aktywatora, o szerokim spektrum 
działania: B, Tbc,F,V(Polio,Adeno) - do 15 minut, S ( Bacillus 
subtilis, Bacillus cereus, C.Difficile ) - do 5 min, aktywność roztworu 
do 24 godzin. Wyrób medyczny klasy II B. 1op. = 100gr.

op. 1800

5.

Preparat bezaldehydowy do szybkiej dezynfekcji sprzetu 
medycznego, małych powierzchni i trudnodostępnych miejsc;gotowy 
do użycia w aerozolu; na bazie alkoholi i amfoterycznych związków 
powierzchniowo-czynnych, czas działania od 1 min do 10 min; 
zakres działania: B, Tbc, F, V, HBV, HIV, Rota, Posiadający opinię 
kliniczną do użytkowania na oddziałach dziecięcych. op. 1L

op. 400
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6.

Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu 
medycznego i innych powierzchni nieodpornych na działanie 
alkoholi ( wysoka tolerancja materiałowa), bezaldehydowy preparat 
w postaci gotowej do użycia pianki ( w raz z spryskiwaczem 
pianowym), zawierający w swoim składzie alkohole oraz 
glukoprotaminę. Zakres działania: V(HBV, HCV, HIV) - 5min, V 
(Rotavirus, Papova, Vaccinia, Adeno) - do 1 min., Tbc - 5min, B, F-
10 min. Op. 750 ml.

op. 220

7.

Preparat  bezaldehydowy  w koncentracie do mycia i dezynfekcji 
instrumentarium medycznego z metalu, tworzyw sztucznych, szkła 
itp., endoskopów, oparty na glukoprotaminie; bez zawartości chloru 
, fenoli, aldehydów i czwartorzędowych związkó amonowych; 
zawiera inhibitory korozji. Możliwość stosowania w myjkach 
ultradźwięowych.  spektrum działnia: B, F, Tbc, V, (HIV, HBV, 
Adeno, Papova, Vaccinia). Op. 2L

op. 40

8. Spirytus skażony hibitanem. Op. 1 L op. 110

9.

Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i 
zabiegami oparty na etanolu i dwu propanolu. Ułatwiający dobre 
przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w 
obecności białka, surowicy i krwi. Preparat o pH 6-7. Zakres 
działania wobec B (w tym  MRSA), Tbc, F, V, (HBV,HIV,Rota,Polio), 
uzupełnienie do poz. 10, bezbarwny , barwny ( kolor )  1L.

op. 160

10.

Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i 
zabiegami ze spryskiwaczem (atomizer) oparty na etanolu i dwu 
propanolu. Ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie 
tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Preparat o 
pH 6-7. Zakres działania wobec B (w tym  MRSA), Tbc, F, V, 
(HBV,HIV,Rota,Polio), bezbarwny , op. 250ml.

op. 20
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11.

Preparat gotowy do u życia  na bazie aldehydu glutarowego o 
działaniu sprobójczym, do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, 
endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego, wysoka 
kompatybilność materiałowa. Gotowy roztwór, stabilny chemicznie 
przez okres 30dni , możliwość stosowanie wielokrotnie tego 
samego roztworu, kontrola za pomocą pasków testowych, zawiera 
substancje antykorozyjne, spektrum działania: 10min. - 
bakteriobójczy, prądkobójczy, grzybobójczy wirusobójczy (HIV,HBV, 
HCV Herpesvirus, Adenovirus, Poliovirus). Op.5L

op. 100

12.

Skoncentrowany preparat dezynfekcyjny na bazie stabilizowanego, 
aktywnego chloru ( NaDCC ) w postaci tabletek ( 2.7 g o zawartości 
1,5g) aktywnego chlorudo rozpuszczania w zimnej i ciepłej wodzie 
do dezaktywacji rozlanej krwi i innych wydzielin i wydalin. 
Zakres działania ( B w tym salmonella oraz listeria monocytogenes, 
F, V adeno, polio, Tbc -  M.tuberculosis,S), skuteczny wobec 
clostridum difficile w czystych i brudnych warunkach oraz  wobec 
Clostridium Difficile w warunkach brudnych oraz Bacilius subtilis. 
Op. a300tabl.

op. 80

13.

Preparat oparty na NaDCC w granulacie przeznaczony do 
(zasypywania) dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych 
substancjami organicznymi. Działający na B, F, V (HIV i HBV), S w 
czasie 2 min Op. 500g

op. 25

14.

Preparat nie zawieraj ący aldehydów i  fenoli,chloru, zw. 
utleniających oraz QAV, Zwierający w swoim składzie 
glukoprotaminę. Działający na bakterie ( MRSA ), grzyby, V 
(Adeno,Vaccinia, Herpes, Rota i HBV, HIV), prądki gruźlicy. 
Przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni 
zmywalnych, silne właściwości myjące, duża tolerancja materiałowa 
(metale,tworzywa sztuczne, poliwęglany,podłogi-linoleum). 
Opakowanie dostosowane (kanister 6L) do urządzeń dozujących 
MX-101, DG-1, DG-2, DG-3. Pozytywnie zaopiniowany na 
oddziałach noworodkowych. Zakres działania: B,F,V, Tbc. Op. 2L

op. 35
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15.

Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczk i nasączone 
roztworem QAV ( 4 rzędowe związki amonowe), o właściwościach 
dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na 
wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (w tym 
nieodpornych na działanie alkoholi łącznie z głowicami USG). 
Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 130x220mm Spektrum 
działania: B, F (C.albicans),V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 min., 
op.-125szt.

op. 70

16.

Preparat w postaci żelu do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej 
rąk o wrażliwej skórze, będący mieszaniną wyłącznie alkoholowych 
substancji czynnych w tym etanolu (do 50%), zawierający składniki 
pielęgnujące, nawilżające i regenerujące skórę.  Preparat nie 
zawierający substancji potencjalnie drażniących i alergizujących, 
takich tak jak pochodne fenolowe, nadtlenek wodoru itp.Spektrum 
działania: B,Tbc, MRSA, F, V (HIV, Rota, Herpes Simplex, HBV, 
HCV, Adeno, Vaccinia, Noro, Polio)
EN 1500 – 30 sekund. EN 12791 – 90 sekund. Produkt 
kompatybilny z poz. 18
 Op. 0,5L

op. 160

17.

Preparat alkoholowy zawierający dwie substancje czynne: etanol 
96% 47,9 g i 1-propanol 18g( zawartość alkoholi do 66g/100 ml), 
bez substancji potencjalnie uczulających jak np. pochodne 
fenolowe, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego 
odkażania rąk o pH ok. 7. Preparat zawierający dodatki 
pielęgnujące: pantenol, allantoinę i bisabolol. Hipoalergiczny, 
regenerujący, nawilżający, wygładzający skórę i wspomagający 
gojenie się ran i pęknięć, Pozytywna opinia IMiDz.. Produkt 
leczniczy . B, Tbc, F, V(HIV,HBV,HCV,
Rotawirus, adenowirus, Herpes Simplex, Vaccinia, Norwalk) op. 0,5 
L

op. 180
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18.

Preparat do mycia skóry i rąk  o pH fizjologicznym 5,5.  Zawierający 
dodatkowe substancje chroniące skórę. Dla osób o wrażliwej 
skórze, sprzyja w leczeniu chorych partii skóry. Służący również do 
mycia i kąpieli dzieci, niemowląt - posiadający pozytywną opinię 
kliniczną IMiD. Preparat kompatybilny (od jednego producenta) z 
preparatem do dezynfekcji rąk z poz.16  Op. 0,5L

op. 400

19.

Niealkaliczny środek do chirurgicznego i hignienicznego mycia rąk, 
bez zawartości mydła na bazie składników syntetycznych i 
kombinacji najnowocześniejszych łagodnych tenzydów myjących 
np. APG, Ph 5,0 Preparat konpatybilny z preparatem do dezynfekcji 
rąk z poz. 21.
Op. 0,5L

op. 120

20.

Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk 
zawierający w swoim skłądzie co najmniej trzy substancje aktywne 
pochodzące z różnych grup chemicznych o przedłużonym działaniu 
i pH 5,5, pielęgnujący skórę. Zakres działania: B, Tbc, F, V (HBV, 
HIV, HSV, Rota) Op. 0,5L

op. 180

21.

Preparat bezjodowy, bezbarwny antyseptyk do dezynfkecji ran, błon 
śluzowych i skóry, do leczenia ran, bezbarwny, ph 6,0 Zakres 
działania: bakteriobójcze (w tym MRSA, Chlamydium, 
Mycoplasma), grzybobójcze
drożdżakobójcze, pierwotniakobójcze (z Trichomonas)
wirusobójcze (Herpes simplex, HBV i HIV) op. -1L

op. 30

22.

Skoncentrowany preparat na bazie czwartorzędowych zasad 
amoniowych ( QAV ) przeznaczony do jednoczesnego mycia i 
dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w zakładach opieki 
zdrowotnej i profilaktyce ogólnej.  Posiadający  tolerancję 
materiałową. Nie zawierający aldehydów. Spektrum działania 
bakteriobójczo, grzybobójczo, pleśniobójczo i prątkobójczo (Tbc. 
M.terrae) , inaktywuje wirusy rota i HBV / HIV , Adeno, Papova. op. 
1L

op. 15
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23.

Płynny środek neutralizaujący na bazie kwasu cytrynowego do 
stosowania w myjniach-dezynfekatorach, nie zawierający związków 
powierzchniowo czynnych, zapobiegający przenoszeniu 
pozostałości odczynu zasadowego do ostatniego cyklu płukania. 
pH=1,1 (koncentrat) op. 5L

op. 50

24.

Enzymatyczny środek myjący o neutralnym pH (5,5) w płynie do 
mycia w procesie dezynfekcji chemiczno-termcznej lub termicznej 
narzędzi z aluminium, aluminium anodyzowanego, przedmiotów ze 
szkła , tworzyw sztucznych ( doskonała tolerancja materiałowa)  na 
bazie substancji enzymatycznych rozkładających krew i białko; nie 
wymagający neutralizacji, nie zawierający soli kwasów 
organicznych. Możliwość mycia w temperaturze do 60°C.; 
wymagane dozowanie=5ml/l  op. 5L

op. 50

25.

Preperat trójenzymatyczny do manulanego mycia i dezynfekcji 
zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych 
wyrobów medycznych. Niskie stężenie roztworu roboczego i krótki 
czas działania- 0,5%-5 min. Zakres działania: bakterie (MRSA), 
prątki gruźlicy, grzyby i wirusy (HIV; HCV,HBV). Bardzo dobre 
właściwości myjące dzięki synergizmowi działania detergentów i 
kompleksu trój-enzymatycznego. Enzymatyczny kompleks- 
proteaza, lipaza, amylaza, hydrolizując albuminy, glikogen i 
trójglicerydy do białek prostych, monoglicerydów i glukozy 
skutecznie, upłynnia zanieczyszczenia organiczne. nie uszkadza 
wyrobów wykonanych z polimerowych tworzyw sztucznych, gumy, 
stopów żelaza, aluminium, brązu, miedzi. Roztwór posiada 
neutralne pH-  do delikatnych i precyzyjnych narzędzi i 
endoskopów. Stabilny chemicznie roztwór roboczy zachowuje 
aktywność myjącą i biobójcza przez 24h. Preparat można stosować 
w myjkach ultradźwiękowych          op. 1L

op. 15

RAZEM
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