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Nowa linia produktów do dezynfekcji – IYO marki Medisept  

Największy polski producent środków do dezynfekcji w standardzie medycznym – 

firma Medisept – opracował i wprowadza na rynek nową linię produktów do szybkiej 

dezynfekcji dłoni i powierzchni o działaniu wirusobójczym, przeznaczoną dla klientów 

indywidualnych. Marka IYO będzie dostępna w popularnych dobrych sieciach 

sprzedaży. Poręczny format produktów sprawia, że można je mieć zawsze przy sobie.  

 

Wraz ze stopniowym odmrażaniem gospodarki i życia społecznego coraz więcej czasu 

spędzamy poza bezpieczną strefą własnego domu. Jednocześnie jesteśmy coraz bardziej 

świadomi faktu, że codzienna dezynfekcja staje się nową świecką tradycją, a wręcz 

obowiązkiem i wyrazem odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.  

Właśnie z myślą o osobach poszukujących funkcjonalnej, skutecznej dezynfekcji 

oddziałującej na pełne spektrum drobnoustrojów, w szczególności wirusów, bakterii i 

grzybów, firma Medisept stworzyła markę IYO. W najbliższym czasie linia preparatów będzie 

dostępna w sieciach Kaufland, Tesco oraz Żabka.  

IYO to certyfikowane produkty dezynfekcyjne przeznaczone do powszechnego użytku, o 

najwyższych parametrach skuteczności, a zarazem bezpieczeństwa. Preparaty mogą być 

bez obaw stosowane na skórę dłoni (wariant do dezynfekcji rąk) i przedmioty osobiste 

(wariant do dezynfekcji powierzchni). Oba te zastosowania mają kluczowe znaczenie dla 

zapewnienia użytkownikom ochrony przeciwwirusowej.  

Warto pamiętać bowiem o tym, że aż 80% wszystkich infekcji spowodowanych jest przez 

niedostateczną higienę rąk. Częste mycie i dezynfekcja dłoni, zwłaszcza w podróży oraz w 

sytuacjach potencjalnego wzrostu zagrożenia infekcją wirusową lub bakteryjną, może mieć 

kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowia, własnego i naszych najbliższych. Z 

oczywistych względów konieczne jest także zadbanie o dezynfekcję powierzchni i 

przedmiotów codziennego użytku znajdujących się w naszym otoczeniu, takich jak telefon, 

blat biurka, klawiatura komputera, włączniki światła, kierownica auta itp.  

Linię IYO tworzą spray do dezynfekcji powierzchni o pojemności 100 i 500 ml oraz spray i żel 

do dezynfekcji rąk o pojemnościach 50 i 100 ml. 

Producent IYO firma Medisept to największy polski wytwórca profesjonalnych środków 

dezynfekcyjnych w standardzie medycznym, dostarczający produkty między innymi do 

placówek służby zdrowia i służb publicznych. Preparaty Medisept przeznaczone dla 

konsumentów indywidualnych, takie jak linia produktów IYO, cechują się identyczną 
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skutecznością i właściwościami jak produkty firmy do użytku profesjonalnego, cechuje je 

najwyższy na rynku stopień redukcji drobnoustrojów wynoszący nawet 99,999%, 

zapewniający właściwy poziom dezynfekcji w każdych warunkach. 

Więcej informacji o produkcie i firmie na stronach: https://medisept.pl, http://iyo.medisept.pl  

Zapraszamy na naszego bloga: www.prawdziwadezynfekcja.pl  

  

 

 

*** 

Medisept Sp. z o.o. jest w 100% polskim producentem kompleksowych rozwiązań w zakresie higieny  

i dezynfekcji. Od 25 lat dostarcza produkty dla sektora profesjonalnego: służby zdrowia, przemysłu i firm 

sprzątających, a od niedawna oferuje produkty dla klienta detalicznego. W 2014 roku uruchomiła 

najnowocześniejszą w Polsce fabrykę i innowacyjne centrum badawcze w lubelskiej strefie ekonomicznej. 

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością dla produktów dezynfekcyjnych przeznaczonych do 

inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spółka wytwarza produkty biobójcze do rąk i powierzchni 

zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji PLWMiPB. W 2019 roku posiadała 10% udziału rynku zaopatrzenia w 

dezynfekcję. Zarząd firmy stanowią prezes (farmaceuta) Przemysław Śnieżyński oraz wiceprezes (lekarz 

epidemiolog) Waldemar Ferschke. Więcej informacji na www.medisept.pl  
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