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MEDISEPT - polska firma dla Ciebie!

MEDISEPT, to polski producent kompleksowych rozwiązań w zakresie utrzymania higieny i dezynfekcji w standardzie 

medycznym. Wiemy, jak ważne jest utrzymanie czystości, dlatego wszystkie produkty MEDISEPT są wytwarzane w oparciu 

o najwyższe światowe standardy jakościowe.

Oferujemy rozwiązania w zakresie utrzymania higieny: preparaty do dezynfekcji, profesjonalne środki utrzymania czystości 

oraz sprzęt do sprzątania. Nasze produkty od lat umożliwiają skuteczną walkę z mikroorganizmami chorobotwórczymi, 

codzienne i gruntowne utrzymanie czystości, a także bezpieczeństwo osobiste zarówno w środowisku szpitalnym, jak 

i w instytucjach publicznych.

Wszystkie produkty MEDISEPT stanowią komplementarną propozycję opracowaną w zgodzie z systemem norm 

i certyfikatów regulujących standardy na rynku profesjonalnym.

Normy i certyfikacja

System Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych 

Wszystkie produkty do dezynfekcji i środki czystości MEDISEPT są wytwarzane w oparciu o system zapewnienia jakości 

ISO 13485¹ dla wyrobów medycznych certyfikowany przez TÜV Nord². Każdy produkt jest testowany według najnowszych 

zharmonizowanych norm potwierdzających skuteczność mikrobiologiczną na deklarowane mikroorganizmy³.

1 EN ISO 13485 jest międzynarodową normą definiującą wymagania w zakresie systemów zarządzania jakością, których spełnienie jest decydującym 
czynnikiem budującym zaufanie klientów w sektorze medycznym. Dzięki stałemu monitorowaniu wszystkich kluczowych procesów w przedsiębiorstwie 
gwarantujemy najwyższe standardy produkcji i obsługi naszych Klientów nie tylko z branży medycznej, ale także innych segmentów rynku.

2 Spełnienie wymagań prawnych oznacza, że wyrób medyczny jest projektowany, wytwarzany oraz monitorowany na każdym etapie cyklu życia 
wyrobu. Zwolnienie każdej serii do sprzedaży poprzedza kontrola parametrów jakościowych, a jej spełnienie potwierdza certyfikat analizy serii. Wprowadzenie 
do obrotu jest dokonywane na podstawie Pozwolenia na obrót i rejestracje w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (URPL).

3 Skuteczność bójcza środków dezynfekcyjnych jest potwierdzona przez komplet badań zdefiniowanych w normie EN14885, przeprowadzonych 
wyłącznie w akredytowanych laboratoriach badawczych.
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Wszystkie etykiety produktów MEDISEPT zawierają trzy sekcje piktogramów ułożonych zawsze w tej samej kolejności. Koncentraty posiadają 

dodatkowe pole z instrukcją dozowania. Każda sekcja ma za zadanie przekazać wizualnie najważniejsze informacje dotyczące produktu.

1. Sekcja postać produktu

Piktogramy informujące o formie produktu.

Może to być koncentrat, spray, pianka, płyn czy mleczko.

3. Sekcja zapach

Piktogram i opis na tle koloru odpowiadającego zapachowi produktu.

2. Sekcja przeznaczenie

Piktogramy wskazujące na rodzaj powierzchni,

do których przeznaczony jest produkt.

Jak czytać etykiety?

Wysokiej jakości
białe tworzywo

Pojemność
nakrętki 10 ml

Kolor tła etykiety
odpowiadający
zastosowaniu

Nazwa produktu

Skrócony
opis produktu

Kod QR, który po
zeskanowaniu prze-
kierowuje do strony
internetowej produktu

Podziałka
co 100 ml
z boku butelki

Sekcja dozowania

Sekcje piktogramów
postaci produktu,
przeznaczenia

Sekcja zapachu

Kod kategorii
produktu

Wartość pH

Główne cechy opakowania

Kodowanie kolorystyczne produktów

PODŁOGI POWIERZCHNIE SANITARIATY KUCHNIA
ODŚWIEŻACZ
POWIETRZA

PIELĘGNACJA / MYCIEDEZYNFEKCJA
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Szpital, przychodnia
rekomendowane produkty

Elementy ze stali nierdzewnej

› →Mediclean 240 Steel str.17

Szyby i lustra

› →Mediclean 220 Glass str.17

Meble i sprzęt biurowy

› →Mediclean 211 Office str.17

Codzienne mycie podłóg

› →Mediclean 110 Floor str.13

Mycie i dezynfekcja powierzchni 
wrażliwych na alkohol

› →Velox Wipes NA str.27

Mycie i dezynfekcja łóżek i foteli 
zabiegowych

› →Velox Oxy ETA str.25

Mycie i dezynfekcja
małych powierzchni

› →Velox Spray str.25
Bezdotykowa aplikacja 
dezynfekcji 

› Dozownik automatyczny
  wolnostojący E28 PLUS str.34→

Mycie rąk

› →Velodes Soap Foam str.33

Pielęgnacja rąk

› →Velodes Cream str.33

Mycie i dezynfekcja
dużych powierzchni

› →Quatrodes Extra str.28

Pobierz szczegółowy plan higieny

Gabinet Zabiegowy SOR

Dezynfekcja rąk

› →Velodes Silk str.32

Mycie i dezynfekcja
narzędzi

› →Viruton Extra str.29

Dezynfekcja rąk

Velodes Skin str.31› →

https://medisept.pl/wp-content/uploads/2018/07/medisept_plan_higieny_gabinet_zabiegowy-1.pdf
https://medisept.pl/wp-content/uploads/2018/07/medisept_plan_higieny_sor-2.pdf


Gabinety stomatologiczne
rekomendowane produkty

Meble i sprzęt biurowy

› →Mediclean 211 Office str.17

Pielęgnacja podłóg

› →Mediclean 112 Shine str.13
Mycie i dezynfekcja
dużych powierzchni

› →Quatrodes Extra str.28

Mycie i dezynfekcja narzędzi 
obrotowych

› →Viruton Bohr str.30

Dezynfekcja końcówek
stomatologicznych

› →Velox Spray str.25

Mycie i dezynfekcja powierzchni 
wrażliwych na alkohol

› →Velox Foam Extra str.26

Codzienne mycie podłóg

› →Mediclean 110 Floor str.13

Mycie i dezynfekcja urządzeń 
ssących

› →Quatrodes Unit NF str.28

Pobierz szczegółowy plan higieny

Gabinet Stomatologiczny

Meble i powierzchnie 
podpodłogowe
› →Mediclean 210 Surface str.16

Mycie i dezynfekcja
narzędzi

› →Viruton Extra str.29

Szyby i lustra

› →Mediclean 220 Glass str.17

Mycie rąk

› →Velodes Scrub str.32

Dezynfekcja rąk

› →Velodes Skin str.31

Pielęgnacja rąk

› →Velodes Cream str.33

https://medisept.pl/wp-content/uploads/2018/03/medisept_plan_higieny_stomatolog-1.pdf


DPS
rekomendowane produkty

Codzienne mycie podłóg

› →Mediclean 110 Floor str.13

Gruntowne mycie podłóg

› →Mediclean 130 Strong str.14

Szyby i lustra

› →Mediclean 220 Glass str.17

Elementy ze stali

› →Mediclean 240 Steel str.17

Mycie i dezynfekcja dużych 
powierzchni
› →Quatrodes Extra str.28

Mycie i dezynfekcja małych 
powierzchni
› →Velox Spray str.25

Pobierz szczegółowy plan higieny

DPS

Mycie powierzchni 
podpodłogowych
› →Mediclean 210 Surface str.16

Mycie i dezynfekcja powierzchni 
wrażliwych na alkohol

› →Velox Foam Extra str.26

Dezynfekcja rąk

› →Velodes Soft str.31

Pielęgnacja rąk

› →Velodes Cream str.33

Mycie rąk

› →Velodes Scrub str.32

Meble i sprzęt biurowy

› →Mediclean 211 Office str.17

https://medisept.pl/wp-content/uploads/2019/04/medisept_plan_higieny_dps_03_08_2019_print.pdf


Beauty
rekomendowane produkty

Mycie powierzchni 
podpodłogowych
› →Mediclean 210 Surface str.16

Meble i sprzęt biurowy

› →Mediclean 211 Office str.17

Mycie i dezynfekcja narzędzi

› →Alodes N str.30

Dezynfekcja powierzchni 
wrażliwych na alkohol
› →Velox Foam Extra str.26

Mycie i dezynfekcja dużych 
powierzchni
› →Quatrodes Extra str.28

Mycie i dezynfekcja małych 
powierzchni
› →Velox Spray str.25

Mycie i szybka dezynfekcja

› →Velox Duo Wipes str.26

Codzienne mycie podłóg

› →Mediclean 110 Floor str.13

Gruntowne mycie podłóg 

› →Mediclean 130 Strong str.14

Odświeżacz powietrza

› →Mediclean 610 Fresh str.23

Szyby i lustra

› →Mediclean 220 Glass str.17

Elementy ze stali

› →Mediclean 240 Steel str.17

Pobierz szczegółowy plan higieny

Salony kosmetyczneSalony fryzjerskie

Dezynfekcja rąk

› →Velodes Soft str.31

Pielęgnacja dłoni

› →Velodes Cream str.33

Mycie rąk

› →Velodes Soap str.33

https://medisept.pl/wp-content/uploads/2019/03/medisept_plan_higieny_fryzjer.pdf
https://medisept.pl/wp-content/uploads/2018/03/medisept_plan_higieny_kosmetyczka.pdf


Pobierz szczegółowy plan higienyCiągi komunikacyjne
rekomendowane produkty

Mycie powierzchni 
podpodłogowych
› →Mediclean 210 Surface str.16

Mycie i dezynfekcja małych 
powierzchni
› →Velox Spray str.25

Codzienne mycie podłóg

› →Mediclean 110 Floor str.13

Szyby i lustra

› →Mediclean 220 Glass str.17

Elementy ze stali

› →Mediclean 240 Steel str.17

Gruntowne mycie podłóg

› →Mediclean 130 Strong str.14

Stripowanie - usuwanie starych
powłok polimerowych
› →Mediclean 121 Striper str.14

Polimeryzacja - zabezpieczanie 
wodoodpornych powierzchni
› →Mediclean 141 Polimer str.15

Mycie i dezynfekcja powierzchni 
wrażliwych na alkohol

› →Velox Foam Extra str.26

Ciągi komunikacyjne

Pielęgnacja dłoni

› →Velodes Cream str.33

Meble i sprzęt biurowy

› →Mediclean 211 Office str.17

Bezdotykowa aplikacja 
dezynfekcji 

› Dozownik automatyczny
  wolnostojący E28 PLUS str.34→

Dezynfekcja rąk

› →Velodes Silk str.32

https://medisept.pl/wp-content/uploads/2022/08/07-medisept_plany_higieny_ciagi-komunikacyjne.pdf


Biura i urzędy
rekomendowane produkty

Mycie powierzchni 
podpodłogowych
› →Mediclean 210 Surface str.16

Odświeżacz powietrza

› →Mediclean 611 Fresh str.23

Meble i sprzęt biurowy

› →Mediclean 211 Office str.17

Mycie i dezynfekcja małych 
powierzchni
› →Velox Top AF str.25

Pielęgnacja dłoni

› →Velodes Cream str.33

Codzienne mycie podłóg

› →Mediclean 110 Floor str.13

Szyby i lustra

› →Mediclean 220 Glass str.17

Elementy ze stali

› →Mediclean 240 Steel str.17

Gruntowne mycie podłóg

› →Mediclean 130 Strong str.14

Pielęgnacja podłóg

› →Mediclean 112 Shine str.13

Mycie i dezynfekcja powierzchni 
wrażliwych na alkohol

› →Velox Wipes NA str.27Bezdotykowa aplikacja 
dezynfekcji 

› Dozownik automatyczny
  wolnostojący E28 PLUS str.34→

Dezynfekcja rąk

› →Velodes Silk str.32

Pobierz szczegółowy plan higieny

Biura i urzędy

https://medisept.pl/wp-content/uploads/2018/07/medisept_plan_higieny_biura_i_urzedy.pdf


Pobierz szczegółowy plan higienyPrzemysł, logistyka
rekomendowane produkty

Codzienne mycie podłóg

› →Mediclean 111 Automat str.13

Usuwanie śladów po naklejkach

› →Mediclean 250 Glue str.18

Czyszczenie powierzchni w 
halach, warsztatach i obiektach 
przemysłowych

› →Mediclean 200 Indust str.16

Gruntowne mycie podłóg

› →Mediclean 130 Strong str.14

Stripowanie - usuwanie starych 
powłok polimerowych
› →Mediclean 121 Striper str.14

Polimeryzacja - zabezpieczanie 
wodoodpornych powierzchni
› →Mediclean 141 Polimer str.15

Czyszczenie plandek i odzieży 
roboczej
› →Mediclean 201 Indust str.16

Dezynfekcja małych powierzchni

› →Velox Spray str.25

Dezynfekcja rąk

› →Velodes Silk str.32

Przemysł i logistyka

https://medisept.pl/wp-content/uploads/2022/08/07-medisept_plany_higieny_przemysl-i-logistyka.pdf


Pobierz szczegółowy plan higienyKuchnie
rekomendowane produkty

Mycie i dezynfekcja małych 
powierzchni
› →Velox Spray str.25

Dezynfekcja dużych powierzchni

› →Quatrodes Forte str.27

Mycie dużych powierzchni

› →Mediclean 110 Floor str.13

Powierzchnie ze stali 
nierdzewnej
› →Mediclean 240 Steel str.17

Ręczne mycie naczyń

› →Mediclean 510 Dishes str.20

Odtłuszczanie

› →Mediclean 570 All str.22

Grill i przypalenia

› →Mediclean 530 Grill str.21

Maszynowe mycie naczyń

› →Mediclean 540 Dishes str.21

Maszynowe nabłyszczanie 
naczyń
› →Mediclean 550 Dishes str.21

Odkamienianie

› →Mediclean 580 Lime str.22

Rury i odpływy kanalizacyjne

› →Mediclean 340 Tube str.20

Kuchnia

Glazura i ceramika

› →Mediclean 520 Sanit Cream str.20

Dezynfekcja rąk

› →Velodes Silk str.32

Mycie rąk

› →Mediclean 420 Scrub str.23

Pielęgnacja rąk

› →Velodes Cream str.33

Szyby i lustra

› →Mediclean 220 Glass str.17

https://medisept.pl/wp-content/uploads/2022/08/07-medisept_plany_higieny_kuchnie.pdf


Pobierz szczegółowy plan higienyŁazienki
rekomendowane produkty

Mycie i dezynfekcja małych 
powierzchni
› →Velox Spray str.25

Mycie i dezynfekcja małych 
powierzchni
› →Velox Oxy ETA str.25

Dezynfekcja dużych powierzchni

› →Quatrodes Extra str.28

Codzienne mycie sanitariatów

› →Mediclean 310 Sanit str.18

Gruntowne doczyszczanie 
sanitariatów
› →Mediclean 315 Power str.19

Usuwanie kamienia i czyszczenie 
armatury łazienkowej
› →Mediclean 311 Foam str.18

Czyszczenie fug

› →Mediclean 260 Fugue str.18

Ceramika

› →Mediclean 520 Sanit Cream str.20

WC

› →Mediclean 330 Chlorine str.19

Rury i odpływy kanalizacyjne

› →Mediclean 340 Tube str.20

Odświeżacz powietrza

› →Mediclean 610 Fresh str.23

Szyby i lustra

› →Mediclean 220 Glass str.17

Łazienki

Dezynfekcja rąk

› →Velodes Silk str.32

Mycie rąk

› →Mediclean 410 Soap str.22

Pielęgnacja rąk

› →Velodes Cream str.33

https://medisept.pl/wp-content/uploads/2022/08/07-medisept_plany_higieny_lazienki.pdf


pH 8 ± 1

Informacje dodatkowe

Atest PZH

Dozowanie:
25 – 200 ml →
10L zimnej wody

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

1L

SSE-GOT-MC110-1L-BK białe kwiaty

12 8 384
SSE-GOT-MC110-1L-E owoce egzotyczne

SSE-GOT-MC110-1L-O owoce leśne

SSE-GOT-MC110-1L pomarańcza

5L

SSE-GOT-MC110-5L-BK białe kwiaty

1 30 120
SSE-GOT-MC110-5L-E owoce egzotyczne

SSE-GOT-MC110-5L-O owoce leśne

SSE-GOT-MC110-5L pomarańcza

pH 8,5 ± 1

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

5L SSE-GOT-MC111-5L pomarańcza 1 30 120

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
25 – 200 ml →
10L zimnej wody

pH 7,5 ± 1

Informacje dodatkowe

Pielęgnacja:
100 – 200 ml →
10L zimnej wody

Nakładanie:
3 – 10L →
10L zimnej wody

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

1L SSE-GOT-MC112-1L neutralny 12 10 600

5L SSE-GOT-MC112-5L neutralny 1 30 120

PODŁOGI – 13 –

Podłogi

Mycie ręczne
i maszynowe

Podłogi

Mycie ręczne
i maszynowe

Podłogi - mycie
i nabłyszczanie

Mycie ręczne
i maszynowe

Mediclean 110 Floor
Koncentrat do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg

ź Przeznaczony do czyszczenia i konserwacji wszystkich wodoodpornych
podłóg

ź Idealny do PCV, lastriko, gresu, terakoty, marmuru, itp.

ź Posiada właściwości antypoślizgowe, antystatyczne i pielęgnacyjne

ź Nadaje połysk i pozostawia cienką warstwę ochronną

ź Może być stosowany w zakładach przemysłu spożywczego

ź Niskopieniący

ź 4 trwałe, przyjemne zapachy

ź Nie zawiera alkoholu

ź 1L koncentratu = do 400L roztworu roboczego

Mediclean 111 Automat
Koncentrat do maszynowego mycia i pielęgnacji podłóg

ź Zalecany do czyszczenia i pielęgnacji podłóg twardych

ź Przeznaczony do czyszczenia i konserwacji podłóg twardych

ź Odpowiedni do mycia podłóg wrażliwych na środki alkaliczne

ź Do wszystkich typów automatów czyszczących

ź Zawiera substancję polimerową

ź Posiada właściwości antypoślizgowe, antystatyczne i pielęgnacyjne

ź Nadaje połysk i pozostawia cienką warstwę ochronną

ź Ekonomiczny w użyciu

ź Niskopieniący

ź Trwały, przyjemny zapach

ź 1L koncentratu = do 400L roztworu roboczego

Mediclean 112 Shine
Emulsja samopołyskowa do pielęgnacji podłóg

ź Przeznaczony do PCV, lastriko, gresu, terakoty, kamienia oraz paneli
i lakierowanego drewna

ź Idealny do pielęgnacji schodów

ź Posiada właściwości antypoślizgowe, antystatyczne i pielęgnacyjne

ź Gwarantowany odnawialny połysk po polerowaniu

ź Dla lepszego efektu stosować bez rozcieńczenia

Opakowanie:
butelka 1L,
kanister 5L

Opakowanie:
kanister 5L

Opakowanie:
butelka 1L,
kanister 5L

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/mediclean110-pomarancza/
https://medisept.pl/product/mediclean111/
https://medisept.pl/product/mediclean112/


Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

1L SSE-GOT-MC113-1L gruszkowo-jabłkowy 12 10 600

5L SSE-GOT-MC113-5L gruszkowo-jabłkowy 1 30 120

PODŁOGI– 14 –

Mediclean 113 Panel
Koncentrat do mycia paneli i podłóg z lakierowanego drewna

ź Przeznaczony do paneli podłogowych, ściennych i lakierowanego drewna

ź Myje, odtłuszcza i zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem

ź Nie pozostawia smug

ź Trwały, przyjemny zapach

ź 1L koncentratu = do 400L roztworu roboczego

pH 7,5 ± 1

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
25 – 100 ml →
10L zimnej wody

pH 13 ± 0,5

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
0,5 – 2,5L →
10L zimnej wody

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

5L SSE-GOT-MG121-5L - 1 30 120

pH 13,5 ± 0,5

Informacje dodatkowe

Mycie codzienne:
100 ml →
10L zimnej wody

Mycie gruntowne:
0,5 – 1L →
10L zimnej wody

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

1L SSE-GOT-MG130-1L - 12 10 600

5L SSE-GOT-MG130-5L - 1 30 120

Panele
i drewno

Mycie ręczne

Mycie ręczne
i maszynowe

Podłogi

Mycie ręczne
i maszynowe

Podłogi

Mediclean 121 Striper
Preparat do usuwania powłok polimerowych

ź Przeznaczony do usuwania starych powłok woskowych i polimerowych
z podłóg twardych przed położeniem nowych warstw ochronnych

ź Do stosowania na powierzchniach odpornych na alkalia (lastrico, PCV,
gres, terakota)

ź Zalecany do gruntownego czyszczenia twardych podłóg

ź Idealny do czyszczenia ciężkich zabrudzeń pochodzenia organicznego

ź Niskopieniący

ź Bezzapachowy

ź Skuteczny już w 5% steżaniu w czasie 5 minut

ź 1L koncentratu = 20L roztworu roboczego

Mediclean 130 Strong
Koncentrat do gruntownego mycia podłóg

ź Przeznaczony do czyszczenia powierzchni odpornych na środki zasadowe

ź Idealny do gruntownego doczyszczania powierzchni  przy pomocy
szorowarek oraz bieżącego czyszczenia silnych zabrudzeń przy pomocy
mopa

ź Zalecany do używania w marketach, pasażach handlowych, zakładach
przemysłowych, warsztatach

ź Usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po wózkach, butach i inne trudne
zabrudzenia

ź Bezzapachowy

ź 1L koncentratu = do 100L roztworu roboczego

Opakowanie:
butelka 1L,
kanister 5L

Opakowanie:
butelka 1L,
kanister 5L

Opakowanie:
kanister 5L

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/mediclean113/
https://medisept.pl/product/mediclean121/
https://medisept.pl/product/mediclean130/


PODŁOGI – 15 –

pH 8,8 ± 0,5

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
22 – 3L → 100 m

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

5L SSE-GOT-MG141-5L neutralny 1 30 120

pH 8,5 ± 1

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
22 – 3L → 100 m

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

5L SSE-GOT-MG142-5L neutralny 1 30 120

pH 1 ± 0,5

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
100 ml – 1L →
10L zimnej wody

Deklaracja
zakupowa

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

1L SSE-GOT-MG160-1L neutralny 12 10 600

5L SSE-GOT-MG160-5L neutralny 1 30 120

Polerowanie

Podłogi -
nabłyszczanie

Polerowanie

Podłogi -
nabłyszczanie

Podłogi

Mycie ręczne
i maszynowe

Mediclean 141 Polimer
Polimerowa powłoka ochronna do podłóg

ź Preparat na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków

ź Przeznaczony do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni (PCV,
lastrico)

ź Zalecany do miejsc o dużym natężeniu ruchu oraz tam, gdzie warstwy
zabezpieczające z różnych względów wymienia się rzadziej

ź Wyrównuje niedoskonałości powierzchni i chroni przed zniszczeniem

ź Wzmacnia kolor i chroni przed promieniowaniem UV

ź Działa antypoślizgowo

ź Bardzo wytrzymały, nadaje połysk i estetyczny wygląd

ź Odporny na dezynfekcję bezalkoholową
2

ź 2-3L emulsji wystarcza na zabezpieczenie 100 m podłogi przy
2-3 warstwach

Mediclean 142 Polimer
Polimerowa powłoka ochronna do podłóg

ź Preparat na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków

ź Przeznaczony do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni (PCV,
lastriko)

ź Zalecany do powierzchni o mniejszym natężeniu ruchu oraz do miejsc,
gdzie cykl zmiany warstwy zabezpieczającej jest częstszy

ź Wyrównuje niedoskonałości powierzchni i chroni przed zniszczeniem

ź Wzmacnia kolor i chroni przed promieniowaniem UV

ź Działa antypoślizgowo

ź Nadaje połysk i estetyczny wygląd (najlepszy efekt zostanie uzyskany
po polerowaniu)

ź Odporny na dezynfekcję bezalkoholową
2

ź 2-3L emulsji wystarcza na zabezpieczenie 100 m podłogi przy
2-3 warstwach

Mediclean 160 Gres
Koncentrat do gruntownego mycia podłóg gresowych 
i kamiennych

ź Przeznaczony do czyszczenia powierzchni odpornych na działanie kwasów

ź Polecany do mycia podłóg z gresu, kamienia naturalnego i sztucznego
oraz płytek ceramicznych

ź Idealny do usuwania osadów mineralnych takich jak wapń, rdza, osady
cementowe, kamień wodny

ź Czyści fugi

ź Wybiela powierzchnie ze stali nierdzewnej i aluminium

ź Zimą polecany do usuwania soli z twardych powierzchni podłogowych
i wykładzin

ź Nie pozostawia smug

ź 1L koncentratu = do 100L roztworu roboczego

Opakowanie:
kanister 5L

Opakowanie:
kanister 5L

Opakowanie:
butelka 1L,
kanister 5L

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/mediclean141/
https://medisept.pl/product/mediclean142/
https://medisept.pl/product/mediclean160/


pH 13,5 ± 0,5

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
50 – 400 ml →
10L zimnej wody

Silnie
działający

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

1L SSE-GOT-N200-1L - 12 10 600

5L SSE-GOT-N200-5L - 1 30 120

pH 13 ± 1

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
50 – 400 ml →
10L zimnej wody

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

5L SSE-GOT-N201-5L - 1 30 120

pH 8 ± 1

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
25 – 200 ml →
10L zimnej wody

Produkt
z atestem PZH

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

1L
SSE-GOT-MC210-1LN zielona herbata

12 10 600
SSE-GOT-MC210-1L-C czerwone owoce

5L
SSE-GOT-MC210-5L zielona herbata

1 30 120
SSE-GOT-MC210-5L-C czerwone owoce

POWIERZCHNIE– 16 –

Mycie ręczne
i maszynowe

Maszyny,
odzież 
robocza

Podłogi

Mycie ręczne
i maszynowe

Maszyny,
odzież 
robocza

Podłogi

Powierzchnie 
zmywalne

Podłogi

Szyby

Opakowanie:
butelka 1L,
kanister 5L

Opakowanie:
kanister 5L

Opakowanie:
butelka 1L,
kanister 5L

Mediclean 200 Indust
Silnie działający koncentrat do czyszczenia powierzchni i obiektów 
przemysłowych 

ź Przeznaczony do czyszczenia podłóg, maszyn, silników, plandek, odzieży
roboczej i innych powierzchni w halach produkcyjnych, warsztatach,
zakładach przemysłowych

ź Polecany do PCV, betonu, płytek podłogowych

ź Usuwa smary, oleje, sadze, tłuszcze, zaschnięty zeskorupiały brud

ź Niskopieniący

ź Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego

ź Może reagować z aluminium

ź 1L koncentratu = do 200L roztworu roboczego

Mediclean 201 Indust
Koncentrat do czyszczenia powierzchni i obiektów przemysłowych 

ź Przeznaczony do czyszczenia podłóg, maszyn, silników, plandek, odzieży
roboczej i innych powierzchni w halach produkcyjnych, warsztatach,
zakładach przemysłowych

ź Polecany do PCV, betonu, płytek podłogowych

ź Usuwa typowe zabrudzenia przemysłowe

ź Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego

ź 1L koncentratu = do 200L roztworu roboczego

Mediclean 210 Surface
Koncentrat do mycia powierzchni zmywalnych

ź Przeznaczony do mycia powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych

ź Odpowiedni do mycia powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych,
płytek ceramicznych, marmuru, szkła, drzwi, okien oraz mebli

ź Posiada właściwości antystatyczne

ź Nie pozostawia smug

ź Nadaje delikatny połysk

ź Trwały, przyjemny zapach

ź 1L koncentratu = do 400L roztworu roboczego

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/mediclean200/
https://medisept.pl/product/mediclean201/
https://medisept.pl/product/mediclean210-czerwone-owoce/


POWIERZCHNIE – 17 –

pH 8,5 ± 0,5

pH 6 ± 1

pH 7,5 ± 1

pH 8 ± 1

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

500 ml SSE-GOT-MC211-05L zielona herbata 12 12 720

5L SSE-GOT-MC211-5L zielona herbata 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

500 ml SSE-GOT-MC220-05L świeża bryza 12 12 720

5L SSE-GOT-MC220-5L świeża bryza 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

500 ml SSE-GOT-MC230-05L rózany 12 12 720

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

500 ml SSE-GOT-MC240-05L Świeży 12 12 720

Mediclean 211 Office
Pianka do mycia powierzchni wodoodpornych

ź Gotowy do użycia i wygodny w aplikacji

ź Zalecany do mycia mebli, blatów, ścian, glazury, szyb i innych powierzchni
lakierowanych, emaliowanych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych oraz
szkła.

ź Idealny do monitorów LCD i TV, ekranów, wyświetlaczy oraz urządzeń
biurowych

ź Posiada właściwości antystatyczne

ź Zapobiega powstawaniu śladów palców

ź Nie pozostawia smug

ź Nadaje delikatny połysk

ź Przyjemny zapach

Mediclean 220 Glass
Pianka do mycia szyb i luster

ź Gotowy do użycia i wygodny w aplikacji

ź Przeznaczony do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych

ź Idealnie sprawdzi się na powierzchniach takich jak witryny sklepowe, lady
chłodnicze itp.

ź Szybko odparowuje i nie pozostawia smug

ź Nadaje właściwości antystatyczne

ź Pozostawia powłokę ochronną zabezpieczającą przed ponownym
osadzaniem sie brudu

ź Spryskiwacz DUO (piana/mgiełka)

ź Przyjemny zapach

Mediclean 230 Wood
Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni drewnianych 
i laminowanych 

ź Gotowy do użycia i wygodny w aplikacji

ź Zalecany do czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych i laminowany

ź Zawiera naturalne woski i silikony

ź Doskonale nabłyszcza czyszczoną powierzchnię

ź Chroni przed kurzem i wilgocią

ź Zapobiega powstawaniu śladów palców

ź Przyjemny zapach

Mediclean 240 Steel
Preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni stalowych

ź Gotowy do użycia i wygodny w aplikacji

ź Zalecany do czyszczenia, konserwacji stali nierdzewnej, aluminium i stali
galwanizowanej

ź Usuwa zabrudzenia, smugi i plamy

ź Nadaje powierzchniom wysoki połysk

ź Zapobiega powtórnemu osadzaniu się zabrudzeń

ź Chroni przed rdzą i procesami utleniania

ź Nadaje właściwości antystatyczne

ź Zapobiega powstawaniu śladów palców

ź Przyjemny zapach

Informacje dodatkowe

Powierzchnie 
zmywalne

Szyby

Opakowanie:
butelka 500 ml
ze spryskiwaczem,
kanister 5L

Informacje dodatkowe

Meble
drewniane
i laminowane

Opakowanie:
butelka 500 ml
ze spryskiwaczem

Informacje dodatkowe

Stal
nierdzewna

Opakowanie:
butelka 500 ml
ze spryskiwaczem

Informacje dodatkowe

Szyby

Opakowanie:
butelka 500 ml
ze spryskiwaczem,
kanister 5L

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/mediclean211/
https://medisept.pl/product/mediclean220/
https://medisept.pl/product/mediclean230/
https://medisept.pl/product/mediclean240/


POWIERZCHNIE / SANITARIATY– 18 –

pH 11 ± 1

pH 1 ± 1

pH 1 ± 0,5

pH 1,5 ± 0,5

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
25 – 200 ml →
10L zimnej wody

Produkt
z atestem PZH

Informacje dodatkowe

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

500 ml SSE-GOT-MC250-05L - 12 12 720

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

500 ml SSE-GOT-MC260-05L - 12 12 720

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

1L SSE-GOT-MC310-1L-C wiśnia 12 10 600

5L SSE-GOT-MC310-5L-C wiśnia 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / 
karton

il. kartonów 
/ warstwa

il. szt. / 
paleta

500 ml SSE-GOT-MC311-05L czarne winogrona 12 12 720

5L SSE-GOT-MC311-5L czarne winogrona 1 30 120

Informacje dodatkowe

Usuwanie 
śladów 
po naklejkach

Usuwanie
śladów
po markerach

Informacje dodatkowe

Deklaracja
zakupowa

Fugi

Podłogi

Powierzchnie 
sanitarne

Kabiny
prysznicowe,
armatura

Wanny, 
umywalki, 
zlewy

Powierzchnie 
sanitarne

Kabiny
prysznicowe,
armatura

Wanny, 
umywalki, 
zlewy

Opakowanie:
butelka 500 ml
ze spryskiwaczem

Opakowanie:
butelka 500 ml
ze spryskiwaczem

Mediclean 250 Glue
Preparat do usuwania śladów kleju i markerów

ź Gotowy do użycia i wygodny w aplikacji

ź Zalecany do usuwania miejscowych zanieczyszczeń po naklejkach,
taśmach klejących, resztkach kleju, gumach do żucia

ź Idealny do czyszczenia tablic suchościeralnych

ź Działa po kilku sekundach od nałożenia

Mediclean 260 Fugue
Płyn do czyszczenia fug

ź Gotowy do użycia i wygodny w aplikacji

ź Zalecany do czyszczenia fug podłogowych i ściennych

ź Usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne oraz nagromadzone osady
mineralne

ź Działa po kilku sekundach od nałożenia

ź Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na kwas

Mediclean 310 Sanit
Koncentrat do mycia sanitariatów

ź Przeznaczony do czyszczenia powierzchni sanitarnych

ź Idealny do mycia kabin prysznicowych, brodzików, pisuarów, baterii oraz
stali nierdzewnej

ź Usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz tłuste zabrudzenia
organiczne

ź Wykazuje działanie antybakteryjne

ź Trwały, przyjemny zapach

ź Przeznaczony do mycia ręcznego

ź W przypadku czyszczenia gruntownego stosować koncentrat

ź 1L koncentratu = do 400L roztworu roboczego

Mediclean 311 Foam
Pianka do mycia sanitariatów

ź Gotowy do użycia i wygodny w aplikacji

ź Przeznaczony do codziennego mycia łazienek

ź Idealny do mycia kabin prysznicowych, brodzików, płytek oraz
wyposażenia łazienki i kuchni

ź Usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz tłuste zabrudzenia
organiczne

ź Konsystencja piany sprawia, że produkt jest ekonomiczny w użyciu

ź Wykazuje działanie antybakteryjne

ź Trwały, przyjemny zapach

Działanie
antybakteryjne

Działanie
antybakteryjne

Opakowanie:
butelka 1L,
kanister 5L

Opakowanie:
butelka 500 ml
ze spryskiwaczem,
kanister 5L

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/mediclean250/
https://medisept.pl/product/mediclean260/
https://medisept.pl/product/mediclean310-wisnia/
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pH 1 ± 1

pH 1 ± 1

pH 1 ± 1

Informacje dodatkowe

Silnie
działający

Deklaracja
zakupowa

Dozowanie:
MYCIE CODZIENNE
25 - 200 ml →
10L zimnej wody

MYCIE GRUNTOWNE
nanieść nierozcieńczony środek
na mytą powierzchnię,
odczekać ok. 5-10 min.,
spłukać zimną wodą

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
100 ml → 10L
zimnej wody lub
użyć w postaci
nierozcieńczonej.

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

1L SSE-GOT-MC315-1L - 12 10 600

5L SSE-GOT-MC315-5L - 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

750 ml SSE-GOT-MC320-075L jabłko 12 13 624

5L SSE-GOT-MC320-5L jabłko 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

750 ml SSE-GOT-MC330-075L - 12 13 624

5L SSE-GOT-MC330-5L - 1 30 120

SANITARIATY – 19 –

Powierzchnie 
sanitarne

Kabiny
prysznicowe,
armatura

Wanny, 
umywalki, 
zlewy

Wanny, 
umywalki, 
zlewy

Kabiny
prysznicowe,
armatura

Powierzchnie 
sanitarne

Kabiny
prysznicowe,
armatura

Powierzchnie 
sanitarne

Działanie
antybakteryjne

Opakowanie:
butelka 1L,
kanister 5L

Opakowanie:
butelka 750 ml,
kanister 5L

Opakowanie:
butelka 750 ml,
kanister 5L

Działanie
antybakteryjne

Działanie
antybakteryjne

Mediclean 315 Power
Silnie działający koncentrat do mycia sanitariatów

ź Przeznaczony do gruntownego czyszczenia powierzchni sanitarnych

ź Idealny do czyszczenia kabin prysznicowych, armatury łazienkowej,
wanien, umywalek, zlewów

ź Polecany do usuwania ekstremalnych zabrudzeń

ź Usuwa zaskorupiały brud

ź Wzmocniona formuła

ź Wykazuje działanie antybakteryjne

Mediclean 320 WC
Żel do mycia sanitariatów

ź Gotowy do użycia i wygodny w aplikacji

ź Przeznaczony do codziennego mycia powierzchni sanitarnych

ź Idealny do mycia sedesów, pisuarów, umywalek i armatury łazienkowej

ź Usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz tłuste zabrudzenia
organiczne

ź Wykazuje działanie antybakteryjne

ź Trwały, przyjemny zapach

Mediclean 330 Chlorine
Chlorowy żel do mycia sanitariatów

ź Gotowy do użycia i wygodny w aplikacji

ź Przeznaczony do codziennego mycia powierzchni sanitarnych

ź Idealny do mycia sedesów, pisuarów, wanien, brodzików, zlewów
i odpływów

ź Polecany do czyszczenia koszy i pojemników na odpady, a także fug
i powierzchni wrażliwych na środki kwasowe

ź Redukuje nieprzyjemne zapachy

ź Usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów

ź Wykazuje działanie antybakteryjne

ź Posiada właściwości wybielające

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/mediclean315/
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pH ok. 13

pH 6,5 ± 1

pH ok. 10

Informacje dodatkowe

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

600 g MS-CHE-MC340-600G - 12 19 1140

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

1L
SSE-GOT-MC510-1L cytrynowy

12 10 600
SSE-GOT-MC510-1L-M miętowy

5L
SSE-GOT-MC510-5L cytrynowy

1 30 120
SSE-GOT-MC510-5L-M miętowy

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

650 g MS-CHE-MC520-650G cytrynowy 12 19 1140

SANITARIATY / HIGIENA KUCHENNA– 20 –

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
5 ml → 5L
wody

Naczynia 
i sztućce

Pow. mające 
kontakt 
z żywnością

Opakowanie:
butelka 1L,
kanister 5L

Informacje dodatkowe

Udrażniacz 
do wanien 
i zlewów

Muszle
i pisuary

Granulat

Opakowanie:
pojemnik 600 g

Mleczko

Wanny, 
umywalki, 
zlewy

Opakowanie:
pojemnik 600 g

Kuchenki gazowe
i płyty ceramiczne

Mediclean 340 Tube
Granulat do udrażniania rur

ź Gotowy do użycia i wygodny w aplikacji

ź Przeznaczony do oczyszczania niedrożnych rur i odpływów
kanalizacyjnych

ź Polecany do udrażniania syfonów odpływowych w zlewozmywakach
i wannach

ź Idealny do usuwania zanieczyszczeń stałych pochodzenia organicznego

ź Rozpuszcza tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, watę, papier, osady, itp.

ź Samoczynnie rozwiązuje problem nieprzyjemnego zapachu

ź Działa w zimnej wodzie

Mediclean 510 Dishes
Koncentrat do mycia naczyń

ź Przeznaczony do ręcznego mycia naczyń i sztućców

ź Polecany także do mycia urządzeń i powierzchni kuchennych

ź Może być stosowany na powierzchniach mających kontakt z żywnością

ź Zawiera substancje chroniące skórę dłoni

ź Nie pozostawia smug i zacieków

ź Przyjemny zapach

ź Przebadany dermatologicznie

ź 1L koncentratu = do 100L roztworu roboczego

Mediclean 520 Sanit Cream
Mleczko do czyszczenia powierzchni

ź Gotowy do użycia i wygodny w aplikacji

ź Przeznaczony do mycia powierzchni kuchennych i sanitarnych

ź Idealny do mycia wanien, umywalek, zlewów stalowych i ceramicznych
oraz kafli, glazury i terakoty

ź Polecany do kuchenek gazowych i płyt grzewczych, emalii i porcelany

ź Usuwa naloty z kamienia wodnego, rdzę, resztki mydła oraz przypalone
i tłuste zabrudzenia

ź Nadaje połysk

ź Nie zostawia smug i zacieków

ź Nie rysuje powierzchni

ź Zapewnia widoczną i odczuwalną świeżość

ź Trwały, przyjemny zapach

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/mediclean520/
https://medisept.pl/product/mediclean510-cytryna/
https://medisept.pl/product/mediclean340/


pH 3 ± 1

pH 13 ± 1

pH 13 ± 1

Informacje ddatkowe

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
1 – 5 ml →
1L zimnej wody

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
1 – 3 ml →
1L wody

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

500 ml SSE-GOT-MC530-05L - 12 12 720

5L SSE-GOT-MC530-5L - 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

10L SSE-GOT-MC540-10L - 1 20 60

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

5L SSE-GOT-MC550-5L - 1 30 120

HIGIENA KUCHENNA – 21 –

Pow. mające 
kontakt 
z żywnością

Tłuste
i przypalone 
powierzchnie

Naczynia 
i sztućce

Zmywarki
gastronomiczne

Naczynia 
i sztućce

Zmywarki
gastronomiczne

Pianka

Opakowanie:
butelka 500 ml
ze spryskiwaczem,
kanister 5L

Opakowanie:
kanister 10L

Opakowanie:
kanister 5L

Mediclean 530 Grill
Pianka do usuwania przypaleń

ź Gotowy do użycia i wygodny w aplikacji

ź Przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania przypalonych powierzchni

ź Idealny do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju
powierzchni odpornych na działanie alkaliów

ź Polecany do czyszczenia grilli, piekarników, rożen, rusztów i kuchni
gazowych i elektrycznych, komór wędzarniczych, kominków

ź Może być stosowany na powierzchniach mających kontakt z żywnością

ź Nie stosować na aluminium

ź Najskuteczniej działa na powierzchniach podgrzanych do temp. 50˚C

Mediclean 540 Dishes
Koncentrat do mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych

ź Przeznaczony do mycia naczyń, sztućców i sprzętu kuchennego
w zmywarkach przemysłowych i myjniach gastronomicznych

ź Idealnie usuwa pozostałości białka, cukrów oraz skrobi, trudno zmywalne,
zaschnięte resztki żywności

ź Może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych

ź Polecany do stosowania z miękką lub demineralizowaną wodą

ź Nie zawiera chloru i fosforanów

ź Nie stosować na aluminium ani stopach metali lekkich

ź Niskopieniący

ź Posiada neutralny zapach

ź 1L koncentratu = do 1000L roztworu roboczego

Mediclean 550 Dishes
Koncentrat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach 
gastronomicznych

ź Przeznaczony do płukania i nabłyszczania naczyń, sztućców i sprzętu
kuchennego w zmywarkach przemysłowych i myjniach gastronomicznych

ź Zalecany do automatycznego dozowania

ź Może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych

ź Zapewnia idealną czystość i wysoki połysk mytych naczyń i sprzętu

ź Chroni przed powstawaniem smug i zacieków

ź Przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych

ź Nie pieni się

ź Neutralny zapach

ź Posiada neutralny zapach

ź 1L koncentratu = do 1000L roztworu roboczego

https://medisept.pl/product/mediclean550/
https://medisept.pl/product/mediclean540/
https://medisept.pl/product/mediclean530/


pH 7,5 ± 1

pH 0,5 ± 0,5

pH 6 ± 0,5

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

1L SSE-GOT-MC570-1L Jabłkowo-gruszkowy 12 10 600

5L SSE-GOT-MC570-5L Jabłkowo-gruszkowy 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

1L SSE-GOT-MC580-1L - 12 10 600

5L SSE-GOT-MC580-5L - 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

500 ml SSE-GOT-MC410-05L białe kwiaty 12 9 643

5L SSE-GOT-MC410-5L białe kwiaty 1 30 120

HIGIENA KUCHENNA / MYDŁA– 22 –

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
50 – 200 ml →
10L zimnej wody

Posadzki
sportowe

Pow. mające 
kontakt 
z żywnością

Podłogi

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
ok. 100 ml →
1L wody

Deklaracja
zakupowa

Zmywarki
gastronomiczne

Odkamienianie
urządzeń
kuchennych

Informacje dodatkowe

Mycie rąk

Opakowanie:
butelka 1L,
kanister 5L

Opakowanie:
butelka 1L,
kanister 5L

Opakowanie:
butelka 500 ml,
kanister 5L

Mediclean 570 All
Koncentrat do odtłuszczania powierzchni

ź Przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni w przetwórstwie
spożywczym

ź Idealny czyszczenia podłóg oraz wszelkich powierzchni  zanieczyszczonych
tłustymi i silnymi rodzajami brudu

ź Polecany do stosowania w warsztatach i halach sportowych

ź Odpowiedni do mycia maszynowego i ręcznego

ź Może być stosowany na powierzchniach mających kontakt z żywnością

ź Delikatny zapach jabłkowo-gruszkowy

ź 1L koncentratu = do 200L roztworu roboczego

Mediclean 580 Lime
Koncentrat do odkamieniania

ź Przeznaczony do odkamieniania zmywarek i innych urządzeń
gastronomicznych

ź Idealny do czyszczenia czajników, bojlerów i bemarów

ź Polecany do odkamieniania obiegów zamkniętych m.in. wanien
z hydromasażem

ź Skutecznie usuwa kamień, rdzę, osady wapienne, cementowe oraz inne
osady mineralne,

ź Nie niszczy stali nierdzewnej, glazury, szkła

ź Nie stosować do powierzchni emaliowanych, aluminiowych, z metali
kolorowych i tworzyw sztucznych.

ź Bezzapachowy

ź Niskopieniący

ź 1L koncentratu = do 10L roztworu roboczego

Mediclean 410 Soap
Pielęgnacyjne mydło w płynie

ź Przeznaczone do mycia rąk i całego ciała

ź Zawiera składniki myjące łagodne dla skóry

ź Nawilża i chroni skórę przed wysuszeniem

ź Dobrze się pieni

ź Przyjemny zapach

ź Przyjazne dla skóry pH

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/mediclean410/
https://medisept.pl/product/mediclean580/
https://medisept.pl/product/mediclean570/


pH cytrynowy 5,5±1 / pomelo 6±1 / morski, z. herbata, cz. winogrona 7,5±1

pH 7,5 ±1

pH 6 ± 0,5

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Zapach
morski

Zapach
pomelo

Zapach
czarnych
winogron

Zapach
zielonej
herbaty

Zapach
cytrynowy

Zapach
pieniędzy

Informacje dodatkowe

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

500 ml SSE-GOT-MC611-P pieniędzy 12 12 720

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

500 ml

SSE-GOT-MC610-M morski

12 12 720

SSE-GOT-MC610-C cytrynowy

SSE-GOT-MC610-H zielona herbata

SSE-GOT-MC610-W czarne winogrona

SSE-GOT-MC610-P pomelo

Poj. Kod produktu Zapach il. szt. / karton il. kartonów / 
warstwa il. szt. / paleta

500 ml SSE-GOT-MC420-05L - 12 9 643

5L SSE-GOT-MC420-5L - 1 30 120

MYDŁA / ODŚWIEŻACZE POWIETRZA – 23 –

Antybakteryjne
mycie rąk

Odświeżacz 
powietrza

Odświeżacz 
powietrza

Opakowanie:
butelka 500 ml,
kanister 5L

Opakowanie:
butelka 500 ml
ze spryskiwaczem

Opakowanie:
butelka 500 ml
ze spryskiwaczem

Mediclean 420 Scrub
Antybakteryjne mydło w płynie

ź Przeznaczone do mycia rąk i całego ciała

ź Zawiera składniki myjące łagodne dla skóry

ź Nawilża i chroni skórę przed wysuszeniem

ź Dobrze się pieni

ź Bezzapachowe

ź Przyjazne dla skóry pH

Mediclean 610 Fresh
Odświeżacz powietrza

ź Gotowy do użycia

ź Przeznaczone do odświeżania powietrza w łazienkach i toaletach

ź Polecany także do biur i innych pomieszczeń użyteczności publicznej

ź Do stosowania w pomieszczeniach lub na wodoodpornych
powierzchniach

ź Neutralizuje i maskuje nieprzyjemne zapachy

ź Trwały, przyjemny zapach

Mediclean 611 Fresh
Perfumowany odświeżacz powietrza

ź Gotowy do użycia

ź Przeznaczone do odświeżania powietrza w łazienkach i toaletach

ź Polecany także do biur i innych pomieszczeń użyteczności publicznej

ź Do stosowania w pomieszczeniach lub na wodoodpornych
powierzchniach

ź Neutralizuje i maskuje nieprzyjemne zapachy

ź Trwały, ekskluzywny zapach

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/mediclean611/
https://medisept.pl/product/mediclean610-morski/
https://medisept.pl/product/mediclean420/


Wszystkie etykiety produktów MEDISEPT zawierają cztery sekcje piktogramów ułożonych zawsze w tej samej kolejności. Koncentraty posiadają 

dodatkowe pole z instrukcją dozowania. Każda sekcja ma za zadanie przekazać wizualnie najważniejsze informacje dotyczące produktu.

Jak czytać etykiety?

1. Sekcja postać produktu

Piktogramy informujące o formie 
produktu. Może to być spray, pianka, 
proszek, płyn, emulsja, koncentrat czy 
chusteczki.

4. Sekcja zapach

Piktogramy i opis na tle koloru odpowiadającego zapachowi 
produktu.

5. Sekcja dozowanie

W przypadku koncentratów sekcja ta zawiera wskazówki 
dotyczące dozowania dla poszczególnych stężeń i czas działania.

2. Sekcja cecha wyróżniająca

Piktogramy wskazujące na zastosowanie 
produktu dezynfekcję, szybką 
dezynfekcję, mycie czy pielęgnację.

3. Sekcja przeznaczenie

Piktogramy wskazujące na rodzaj 
powierzchni, do których przeznaczony 
jest produkt.

Zapach
neutralny

Kodowanie kolorystyczne produktów

POWIERZCHNIE

DEZYNFEKCJA PIELĘGNACJA / MYCIE

NARZĘDZIA RĘCE

Zintegrowany dozownik
ułatwiający odmierzenie
dozy koncentratu

Wysokiej jakości
białe tworzywo

Kolor tła etykiety
odpowiadający
zastosowaniu

Sekcje piktogramów
postaci produktu,
przeznaczenia i dodatko-
wych informacji

Nazwa produktu

Skrócony opis produktu

Instrukcja dozowania

Kod kategorii produktu

Informacja o badaniach 
dermatologicznych

Informacja o spektrum 
działania

Numer pozwolenia 
URPLWMiPB na obrót

Tolerancja na materiały 
wrażliwe

Na odwrocie znajduje 
się kod QR, który po 

zeskanowaniu 
przekierowuje do 

strony internetowej 
produktu

Oznaczenie wyrób 
medyczny

– 24 –

powrót
do planów



Spektrum

Wirusy osłonkowe

Wirus Rota

Wirus Adeno

Wirus BVDV

Prątki gruźlicy (M. terrae)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie

Obciążenie organiczne

wysokieniskie

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

30 sek.

60 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

EN 14885

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 13624

EN 14348

DVV/RKI

EN 14476

EN 14476

DVV/RKI

EN 16615

EN 16615

EN 13727

Spektrum

Wirusy osłonkowe

Prątki gruźlicy (M. terrae)

Wirus BVDV

Wirus Rota

Wirus Noro

Grzyby (C. albicans)

Bakterie

Obciążenie organiczne

wysokieniskie

Norma wg
EN 14885

EN 13624

EN 16615

EN 13697

EN 14348

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 13727

EN 16615

EN 13697

15 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

60 sek.

30 sek.

30 sek.

60 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

60 sek.

15 sek.

30 sek.

30 sek.

Velox® Top AF
Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni
ź Gotowy do użycia

ź Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu 
w obszarze medycznym i pozamedycznym

ź Idealny do łóżek i foteli zabiegowych, szafek pacjenta, aparatury 
medycznej i operacyjnej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego

ź Polecany do gabinetów stomatologicznych, gastronomii, domów opieki, 
sanatoriów, siłowni, salonów fitness i SPA, salonów fryzjerskich, 
kosmetycznych, solariów, gabinetów masażu i tatuażu, przedszkoli, 
szkół

ź Nadaje się do końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji 
oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych

ź Może być stosowany na powierzchniach mających kontakt z żywnością

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia 
dezynfekowanych powierzchni

ź Nie pozostawia smug i zacieków

ź Wysoka tolerancja materiałowa

ź Przyjemny zapach

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 40 g propan-2-ol, 20 g etanol, 0,39 
g aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-produkty reakcji z kwasem 
chlorooctowym, 0,25 g chlorek didecylodimetyloamoniowy
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5L

2274
Nr pozwolenia 6140/15

Velox® Oxy ETA
Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni
ź Gotowy do użycia

ź Przeznaczony do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni 
i sprzętu w obszarze medycznym i pozamedcznym

ź Idealny do łóżek i foteli zabiegowych, szafek, aparatury, inkubatorów, 
sprzętu rehabilitacyjnego

ź Polecany do blatów roboczych, końcówek stomatologicznych, unitów, 
lamp zabiegowych, łyżek protetycznych, protez i wycisków

ź Może być stosowany do dezynfekcji narzędzi fryzjerskich 
i kosmetycznych

ź Do powierzchni odpornych na działanie alkoholu

ź Działa na spory

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 72,8 g etanol, 7,2 g propan-2-ol, 
3 g nadtlenek wodoru
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5L

2274

Velox® Spray
Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni
ź Gotowy do użycia

ź Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu 
w obszarze medycznym i pozamedycznym

ź Idealny do łóżek i foteli zabiegowych, szafek pacjenta, aparatury 
medycznej i operacyjnej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego

ź Polecany do gabinetów stomatologicznych, gastronomii, domów opieki, 
sanatoriów, siłowni, salonów fitness i SPA, salonów fryzjerskich, 
kosmetycznych, solariów, gabinetów masażu i tatuażu, przedszkoli, 
szkół

ź Nadaje się do końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji 
oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych

ź Może być stosowany na powierzchniach mających kontakt z żywnością

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia 
dezynfekowanych powierzchni

ź Nie pozostawia smug i zacieków

ź Przyjemny zapach

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5L

2274
Nr pozwolenia 7675/19

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L SSE-ALKGOT-ML779 - 12 8 384

5L SSE-ALKGOT-ML526 - 1 30 120

Informacje dodatkowe

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L
SSE-ALKGOT-ML680 neutralny

12 8 384
SSE-ALKGOT-ML703 tea tonic

5L
SSE-ALKGOT-ML697 neutralny

1 30 120
SSE-ALKGOT-ML710 tea tonic

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L
SSE-43-ALKGOT- neutralny

12 8 384
SSE-43-ALKGOT-ML924 grapefruit

5L
SSE-43-ALKGOT-ML099 neutralny

1 30 120
SSE-43-ALKGOT-ML931 grapefruit

POWIERZCHNIE – 25 –

Informacje dodatkowe

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Działa już
od 30 sek.

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Narzędzia
fryzjerskie
i kosmetyczne

Dezynfekcja
powierzchni

Powierzchnie
pozamedyczne

Narzędzia
fryzjerskie
i kosmetyczne

Informacje dodatkowe

Działanie
sporobójcze

* warunki czyste

Wysokie obciążenie
organiczne

Norma wg
EN 14885

EN 13727 15 sek.

30 sek.

60 sek.*

15 sek.

30 sek.

60 sek.

30 sek.

60 sek.

30 sek.

30 sek.

3 min

15 min

10 min

15 sek.

15 sek.

EN 16615

EN 13697

EN 13624

EN 16615

EN 13697

EN 13624

EN 13697

EN 14476

EN 14476

EN 14348

EN 17126

EN 13704

EN 14476

EN 14476

Spektrum

Wirus Adeno

Wirusy osłonkowe

Prątki (M.terrae, M.avium)

Spory (Cl. difficile R027)

Spory (B. subtilis)

Wirus Polio

Wirus Noro

Grzyby (C. albicans)

Grzyby (A. brasilensis)

Bakterie

Szerokie spektrum
bójcze

NOWOŚĆ

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/velox-oxy-eta/
https://medisept.pl/product/velox-top-af-grapefruit/
https://medisept.pl/product/velox-spray-neutral/


Velox® Wipes
Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji
ź Gotowe do użycia

ź Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni w obszarze 
medycznym i pozamedycznym

ź Idealne do łóżek i foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej 
i operacyjnej oraz do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed 
procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych

ź Polecane stosowania w obszarze medycznym, gastronomii, domach 
opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich 
i kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach i szkołach

ź Mogą być stosowane na powierzchniach mających kontakt z żywnością

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 40 g propan-2-ol, 20 g etanol, 
0,39 g aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-produkty reakcji z kwasem 
chlorooctowym, 0,25 g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy
Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt.

2274
Nr pozwolenia 8077/20 

Velox® Duo Wipes
Tea tonic
Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji
ź Gotowe do użycia

ź Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni w obszarze 
medycznym i pozamedycznym

ź Idealne do łóżek i foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej 
i operacyjnej oraz do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed 
procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych

ź Polecane stosowania w obszarze medycznym, gastronomii, domach 
opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich 
i kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach i szkołach

ź Mogą być stosowane na powierzchniach mających kontakt z żywnością

ź Przyjemny zapach

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol
Opakowanie: 50 szt., typu flow pack z etykietą samoprzylepną, puszka 100 szt., 
wkład 100 szt.

2274
Nr pozwolenia 7905/19

Velox® Foam Extra
Bezalkoholowa pianka do mycia i szybkiej dezynfekcji 
powierzchni
ź Gotowy do użycia

ź Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie 
alkoholu

ź Idealne do tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, 
metalu, aluminium, gumy, porcelany

ź Polecany stosowania w obszarze medycznym, gastronomii, domach 
opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich 
i kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach i szkołach

ź Nadaje się do dezynfekcji inkubatorów, lamp zabiegowych i głowic 
USG

ź Może być stosowany na powierzchniach mających kontakt z żywnością

ź Przyjemny zapach

Nr pozwolenia 8192/20

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-
dodecylopropano-1,3–diamina, 0,14 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-
(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól)
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem DUO, kanister 5L

2274

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

Puszka IM-DEZ-ML979 - 6 lub 12 10 lub 19 912 lub 960

Wkład IM-DEZ-ML962 - 12 16 lub 24 1344 lub 
2304

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

Puszka IM-DEZ-ML588

Tea tonic

6 lub 12 10 lub 19 912 lub 960

Wkład IM-DEZ-ML595 12 16 1344

Flow pack IM-DEZ-ML410 15 9 945

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L SSE-GOT-ML405 - 12 8 384

5L SSE-GOT-ML412 - 1 30 120
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Informacje dodatkowe

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Działanie
w 30 sek.

Informacje dodatkowe

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Działa już
w 30 sek.

Pow. mające 
kontakt 
z żywnością

Informacje dodatkowe

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Produkt
bezalkoholowy

Spektrum

Wirusy osłonkowe

Wirus Rota

Wirus Adeno

Wirus BVDV

Prątki gruźlicy (M. terrae)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie

Obciążenie organiczne

wysokieniskie

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

30 sek.

60 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

EN 14885

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 13624

EN 14348

DVV/RKI

EN 14476

EN 14476

DVV/RKI

EN 16615

EN 16615

EN 13727

Spektrum

Wirusy osłonkowe

Prątki gruźlicy (M. terrae)

Wirus BVDV

Wirus Rota

Wirus Noro

Grzyby (C. albicans)

Bakterie

Obciążenie organiczne

wysokieniskie

Norma wg
EN 14885

EN 13624

EN 16615

EN 13697

EN 14348

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 13727

EN 16615

EN 13697

15 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

60 sek.

30 sek.

30 sek.

60 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

60 sek.

15 sek.

30 sek.

30 sek.

Spektrum

Wirusy osłonkowe

Wirus BVDV

Prątki gruźlicy (M.terrae)

Prątki (M. avium, M. terrae)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie

Obciążenie organiczne

wysokieniskie

Norma wg
EN 14885

EN 13727

EN 13624

EN 16615

EN 13697

EN 14348

EN 14348

EN 14476

EN 14476

EN 16615

EN 13697

60 sek.

60 sek.

60 sek.

30 sek.

5 min

15 min

60 sek.

60 sek.

60 sek.

10 min

15 min

60 sek.

30 sek.

3 min

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/velox-spray-neutral/
https://medisept.pl/product/velox-duo-wipes/
https://medisept.pl/product/velox-foam-extra/


Quatrodes® Forte
Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni
ź Przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni 

podłogowych i ponadpodłogowych w obszarze medycznym

ź Idealny do dezynfekcji unitów, łóżek i foteli zabiegowych, stołów 
operacyjnych, aparatury medycznej, podłóg, ścian

ź Polecany do sprzętu stomatologicznego, gastronomii, domów opieki, 
sanatoriów, siłowni, salonów fitness i SPA, salonów fryzjerskich, 
kosmetycznych, solariów, gabinetów masażu i tatuażu, przedszkoli, 
szkół

ź Może być stosowany na powierzchniach mających kontakt z żywnością

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia 
dezynfekowanych powierzchni

ź Wysoka tolerancja materiałowa

ź Nie wymaga spłukiwania

ź 1L koncentratu = 200L roztworu roboczego

2274

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 3,76 g N-(3-aminopropylo)-
Ndodecylopropano-1,3–diamina, 3,39 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-
(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), 0,75 g 2-
aminoetanol
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

Nr pozwolenia 6066/15

MEDISEPT Dry Wipes
MEDISEPT Dry Wipes Box
Suche ściereczki do nasączenia
ź Przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub 

roztworem użytkowym koncentratu z wodą

ź Po nasączeniu można ich używać do mycia i dezynfekcji różnorodnych 
powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

ź Idealne do dezynfekcji w placówkach ochrony zdrowia, gabinetach, 
domach opieki oraz innych obszarach zgodnie z przeznaczeniem środka 
nasączającego

ź Porowata struktura doskonale wchłania płyn i gwarantuje idealne 
rozprowadzenie na czyszczonej powierzchni

ź Nie rysują powierzchni

ź Bardzo wytrzymałe, odporne na detergenty i rozpuszczalniki

ź Niepylące i niestrzępiące
2

ź Zalecane nasączenie: 1L = 2 m powierzchni

Skład włókniny: polipropylen (50%), celuloza (50%)
Opakowanie: wiaderko z wkładem ściereczek do nasączenia 100szt., wkład 
uzupełniający do wiaderka 100szt.

2Rozmiar: ściereczki 16 x 30cm, 45 g/m

Wyrób medyczny klasy I

StronaRekomendowane produkty

Velox® Oxy ETA

Velox® Top AF

Velox® Spray

Velox® Foam Extra

Quatrodes® Forte

Quatrodes® Extra

Quatrodes® One

Velodes® Silk

str.25

str.25

str.25

str.26

str.27

str.28

str.28

str.32

Velox® Wipes NA
Bezalkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej 
dezynfekcji
ź Gotowe do użycia

ź Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie 
alkoholu

ź Idealne do tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, 
metalu, aluminium, gumy, porcelany

ź Polecane stosowania w obszarze medycznym, gastronomii, domach 
opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich 
i kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach i szkołach

ź Nadają się do dezynfekcji inkubatorów, lamp zabiegowych i głowic 
USG

ź Mogą być stosowane na powierzchniach mających kontakt z żywnością

ź Przyjemny zapach

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 0,15 g N-(3-
aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, 0,14 g poli(oksy-1,2-
etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-
,propanian(sól)
Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt.

2274
Nr pozwolenia 8023/20

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

Puszka IM-DEZ-ML993 - 6 lub 12 10 lub 19 912 lub 

Wkład IM-DEZ-ML986 - 12 16 lub 24 1344 lub
2304

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

Wiaderko z wkładem IM-DEZ-ML035 - 1 24 24

Wkład IM-DEZ-ML059 - 24 4 672

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L SSE-GOT-ML306 - 12 8 384

5L SSE-GOT-ML039 - 1 30 120
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Informacje dodatkowe

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Produkt
bezalkoholowy

Informacje dodatkowe

Trwałe
i wygodne 
wiaderko

Niepylące
i niestrzępiące się
ściereczki

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
0,5% → 5 ml 
na 995 ml wody

Stężenie już
od 0,5%
w 15 min

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Spektrum

Wirusy osłonkowe

Prątki (M. terrae)

Prątki (M. avium, M. terrae)

Wirus BVDV

Grzyby (C. albicans)

Bakterie

Obciążenie organiczne

wysokieniskie

Norma wg
EN 14885

EN 16615

EN 13697

EN 13624

EN 16615

EN 13697

EN 14348

EN 14348

EN 14476 

EN 14476

EN 13727

60 sek.

30 sek.

60 sek.

60 sek.

30 sek.

60 sek.

5 min

15 min

60 sek.

60 sek.

3 min

60 sek.

10 min

15 min

60 sek.

60 sek. 60 sek.

60 sek.

60 sek.

Czas

30 min15 min

Norma wg
EN 14885Spektrum

0,5%

Wirusy osłonkowe

Wirus Adeno

Wirus Polio

Wirus BVDV

Prątki (M. avium, M.terrae)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie

EN 13727

EN 13624

EN 14562

EN 14348

EN 14563

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 13697

EN 13697

EN 14561

0,5%*, 1%

0,5%

1%

1%*,4%

4%

1%

0,5%1%

4%

0,5%

0,5%

1%*

1%*

1%

1%

* warunki czyste

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/velox-wipes-na/
https://medisept.pl/product/medisept-dry-wipes/
https://medisept.pl/product/quatrodes-forte/


Quatrodes® Unit NF
Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących
ź Przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących, 

separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego

ź Idealny do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach 
z hydromasażem

ź Nie pieni się

ź Zapobiega powstawaniu biofilmu

2274

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 4,4 g chlorek dioktylo-
dimetyloamoniowy, 0,6 g chlorek dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

Quatrodes® Extra
Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni
ź Przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni 

podłogowych i ponadpodłogowych w obszarze medycznym

ź Idealny do dezynfekcji unitów, łóżek i foteli zabiegowych, stołów 
operacyjnych, aparatury medycznej, podłóg, ścian

ź Polecany do sprzętu stomatologicznego, gastronomii, domów opieki, 
sanatoriów, siłowni, salonów fitness i SPA, salonów fryzjerskich, 
kosmetycznych, solariów, gabinetów masażu i tatuażu, przedszkoli, 
szkół

ź Może być stosowany na powierzchniach mających kontakt z żywnością

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia 
dezynfekowanych powierzchni

ź Wysoka tolerancja materiałowa

ź 1L koncentratu = 200L roztworu roboczego

2274

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 1,5 g N-(3-aminopropylo)-
Ndodecylopropano-1,3–diamina, 3,12 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-
(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), 1,25 g chlorek 
didecylodimetyloamonu
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

Nr pozwolenia 6046/15

Quatrodes® One
Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni 
nieinwazyjnych wyrobów medycznych
ź Przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji unitów, łóżek 

i foteli zabiegowych, stołów operacyjnych i aparatury medycznej

ź Idealny do materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, 
szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu 

ź Polecany do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów 
medycznych ze szkła akrylowego

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia 
dezynfekowanych powierzchni 

ź Może być stosowany na powierzchniach mających kontakt z żywnością

ź Wysoka tolerancja materiałowa

ź Szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie działania

ź Nie wymaga spłukiwania

ź 1L koncentratu = 200L roztworu roboczego

2274

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 1,00 g N-(3-aminopropylo)-
Ndodecylopropano-1,3—diamina, 3,13 g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 
2,54 g Hydrochlorek poliheksa-metylobiguanidynowy, 2,50 g octan
kokosopropylenodiamino-anidyny
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L
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Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L SSE-GOT-ML344 - 12 8 384

5L SSE-GOT-ML351 - 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L SSE-GOT-ML164 - 12 8 384

5L SSE-GOT-ML171 - 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L SSE-43-GOT-ML368 - 12 8 384

5L SSE-43-GOT-ML375 - 1 30 120

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
0,5% → 5 ml
na 995 ml wody

Stężenie już
od 0,5%
w 15 min

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
1% → 10 ml 
na 990 ml wody

Unit
stomatologiczny

Stężenie już
od 1% w 15 min

Dozowanie:
0,5% → 5 ml 
na 995 ml wody

Informacje dodatkowe

Stężenie już
od 0,5%
w 15 min

Nieinwazyjne
wyroby
medyczne

* warunki czyste

Czas

30 min 60 min15 min

Norma wg
EN 14885Spektrum

EN 13727

EN 13624

EN 14562

EN 13697

EN 16615

EN 14348

EN 14563

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 13624

EN 13697

EN 14561

EN 16615

0,25%* 0,5%

0,25%* 0,5%

1%

0,5%

1%

0,5%* 1%

1%* 2%

0,5%* 1%*

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%*

1,5%

1%

1%

1%

1%

0,5%

4%

0,5%

0,5%

Wirus Noro

Wirus BVDV

Wirus Rota

Wirus Polio

Wirus Adeno

Wirusy osłonkowe

Prątki
(M. terrae, M. avium)

Grzyby (A.brasiliensis)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie (P. aeruginosa)

Bakterie

Czas

60 min15 min

Norma wg
EN 14885Spektrum

Wirusy osłonkowe

Prątki (M. tuberculosis)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie EN 13727

EN 13624

EN 14348

EN 14476

0.5%*, 1%

0,5%

4%

2%

* warunki czyste

* warunki czyste

Spektrum

Wirusy osłonkowe

Prątki (M. avium, M. terrae)

Wirus BVDV 

Grzyby (C. albicans)

Bakterie

Czas

15 min*

Norma wg
EN 14885

EN 1276

EN 13727

EN 1650

EN 13624

EN 14348

DVV/RKI

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

DVV/RKI 0,5%

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/quatrodes-extra/
https://medisept.pl/product/quatrodes-unit-nf/
https://medisept.pl/product/quatrodes-one/
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Viruton® Pulver
Proszek do mycia i dezynfekcji narzędzi
ź Przeznaczony do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia inwazyjnych 

i nieinwazyjnych wyrobów medycznych

ź Idealny instrumentów chirurgicznych, dentystycznych oraz wszelkiego 
rodzaju endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów 
i innych urządzeń anestezjologicznych

ź Polecany powierzchni sprzętu medycznego jak np. inkubatory

ź Nadaje się do myjek ultradźwiękowych i endoskopów

ź Dezynfekcja wysokiego stopnia (działanie sporobójcze)

ź Nie wymaga aktywatora

ź Zawiera inhibitory korozji

ź Wysoka tolerancja materiałowa

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 44g nadwęglan sodu, 26g TAED, enzymy, 
kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji
Opakowanie: 1 kg z miarką, 5 kg z miarką. Stosowanie miarki zgodnie z tabelą 
dozowania

2274

Viruton® Forte
Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi 
chirurgicznych
ź Przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów 

chirurgicznych i rotacyjnych

ź Idealny do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium

ź Polecany do instrumentów z gumy, porcelany, szkła i tworzyw 
sztucznych

ź Nadaje się do myjek ultradźwiękowych

ź Zawiera inhibitory korozji

ź Wysoka tolerancja materiałowa

ź Szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie działania

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 3,76g N-(3-aminopropylo)-
Ndodecylopropano-1,3–diamina, 3,39g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-
(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), 0,75g 2-
aminoetanol
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

2274

Viruton® Extra
Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi 
chirurgicznych
ź Przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów 

chirurgicznych i rotacyjnych

ź Idealny do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium

ź Polecany do instrumentów z gumy, porcelany, szkła i tworzyw 
sztucznych

ź Nadaje się do myjek ultradźwiękowych i endoskopów

ź Zawiera inhibitory korozji

ź Wysoka tolerancja materiałowa

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 11,5g N-(3-aminopropylo)-
Ndodecylopropano-1,3–diamina, 3,12g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-
(didecylmetylo-amino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), 1,25g chlorek 
didecylodimetyloamonu
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

2274

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L SSE-GOT-ML276 - 12 8 384

5L SSE-GOT-ML283 - 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L SSE-43-GOT-ML382 - 12 8 384

5L SSE-43-GOT-ML399 - 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1 kg SSE-GOT-ML218 - 1 24 240

5 kg SSE-GOT-ML225 - 1 16 80

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
0,5% → 5 ml 
na 995 ml wody

Narzędzia

Stężenie już
od 0,5%
w 15 min

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
0,5% → 5 ml 
na 995 ml wody

Zawiera
enzym proteazę

Stężenie już od
0,5% w 15 min

Informacje dodatkowe

Dozowanie:
1% → 10 g
na 990 ml wody

Aktywne
mycie

Stężenie już
od 1%
w 10 min

Czas

30 min15 min

Norma wg
EN 14885Spektrum

Wirusy osłonkowe

Wirus Adeno

Wirus Polio

Wirus BVDV

Prątki (M.terrae, M. avium)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie 0,5%

0,5%

1%

1%

0,5%

1%

4%

4%

0,5%

1%

4%

0,5%

1%*

0,5%*, 1%

1%

1%*

EN 14348

EN 14563

EN 13727

EN 14561

EN 13624

EN 14562

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 13697

EN 13697

* warunki czyste

Czas

30 min 60 min15 min

Norma wg
EN 14885Spektrum

Wirusy osłonkowe

Wirus Adeno

Wirus Polio

Wirus BVDV

Wirus Noro

Grzyby (A. brasiliensis)

Prątki (M.terrae, M. avium)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie
EN 13727 0,5%

1%

0,5%

1%

0,5%

0,5%

EN 14561

EN 13624

EN 14562

0,5%*, 1%EN 14348

1%*, 2%EN 14563 0,5%

0,5%

0,5%*

0,5%EN 14476

0,5%*EN 14476

1%

0,5%

4% 2%

1,5%

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 13624

0,5%

* warunki czyste

Norma wg
EN 14885Spektrum

Bakterie

EN 13727

EN 14561

EN 13697

Wirusy osłonkowe 

Spory (Cl. difficile)

Spory (Cl. sporogenes)

Spory (B. subtilis)

Spory (Cl. difficile R027)

Prątki (M.avium, M.terrae)

Wirusy (Polio, Adeno, Noro)

Prątki gruźlicy (M. terrae)

Grzyby (C. albicans)

Grzyby (A. brasiliensis)
EN 13624

EN 14562

EN 13624

EN 14562

EN 14476

EN 13704

EN 13704

EN 17126

EN 13704

EN 14348

EN 14563

EN 14563

EN 14348

EN 14476

Czas

60 min10 min 15 min 30 min

1%

1%

1%

1%

0,5%

2%

2% 1,5% 1%

2%

1%*, 2%

2%

1%*

1%*, 2%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

1%

1%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

* warunki czyste

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/viruton-forte/
https://medisept.pl/product/viruton-extra/
https://medisept.pl/product/viruton-pulver/


Viruton® Pre
Pianka do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi 
chirurgicznych
ź Gotowy do użycia

ź Przeznaczony wstępnej dezynfekcji narzędzi przed właściwym procesem 
dezynfekcji

ź Idealny do przyrządów i narzędzi medycznych, instrumentów 
chirurgicznych, pojemników i kontenerów na narzędzia

ź Polecany do instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej 
i aluminium, a także materiałów z tworzyw sztucznych i gumy

ź Dobrze myje zaschnięte pozostałości organiczne

ź Zapobiega zasychaniu zabrudzeń

ź Zawiera inhibitory korozji

ź Wysoka tolerancja materiałowa

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 0,15g N-(3-aminopropylo)-
Ndodecylopropano-1,3—dia-mina, 0,14g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42-
(didecylmetyloamino)ety-Io]-.omega.-hydroksy-,propanian (sól)
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem DUO

2274

Viruton® Bohr
Płyn do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych
ź Gotowy do użycia

ź Przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych 
narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów 
medycznych

ź Idealny do wierteł, frezów kostnych ze stali, twardych metali, 
diamentów, narzędzi ściernych i polerujących (gumek silikonowych, 
płytek ceramicznych, narzędzi do leczenia kanałowego)

ź Polecany do aluminium, stali, stopów metali

ź Nadaje się do myjek ultradźwiękowych 

ź Zawiera inhibitory korozji

ź Dobrze myje zaschnięte pozostałości organiczne

2274
Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 0,15g N-(3-aminopropylo)-
Ndodecylopropano-1,3-dia-mina, 0,14g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42-
(didecylmetyloamino)ety-lo]-.omega.-hyd roksy-,propanian (sól)
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

Alodes N
Płyn do mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich
ź Gotowy do użycia

ź Przeznaczony do mycia i szybkiej dezynfekcji narzędzi fryzjerskich 
i kosmetycznych poprzez zanurzenie

ź Idealny do dezynfekcji grzebieni, szczotek, wałków, nożyczek 
do włosów, narzędzi do manicure nie naruszających tkanek

ź Polecany do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali

ź Nadaje się do myjek ultradźwiękowych 

ź Nie zawiera aldehydu i fenolu

ź Nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni

ź Wymaga spłukania wodą

Nr pozwolenia 6089/15

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 0,15g N-(3-aminopropylo)-
Ndodecylopropano-1,3–diamina, 0,14g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-
(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól)
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L SSE-GOT-ML290 - 12 8 384

5L SSE-GOT-ML337 - 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L SSE-GOT-ML443 - 12 8 384

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L SSE-GOT-ML771 - 12 8 384

NARZĘDZIA– 30 –

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Narzędzia
obrotowe

Działanie
w 15 min

Działanie
w 15 min Narzędzia

Do grzebieni,
wałków,
nożyczek

Działanie
w 15 min

Wysokie obciążenie
organiczne

Norma wg
EN 14885Spektrum

Wirusy osłonkowe

Wirus Adeno

Wirus Polio

Wirus BVDV

Prątki (M.terrae, M. avium)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie
EN 13727 15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

EN 14561

EN 13624

EN 14562

EN 14348

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14563

warunki brudne

Wysokie obciążenie
organiczne

Norma wg
EN 14885Spektrum

Wirusy osłonkowe

Wirus Adeno

Wirus Polio

Wirus BVDV

Prątki (M.terrae, M. avium)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie

15 min

15 min

15 min*

15 min

15 min

15 min*

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

EN 13727

EN 14561

EN 13697

EN 13624

EN 14562

EN 13697

EN 14348

EN 14563

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

* warunki czyste

Norma wg
EN 14885Spektrum Warunki czyste i brudne

Wirusy osłonkowe

Wirus Adeno

Wirus Polio

Prątki (M.terrae, M. avium)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie

15 min*

15 min

15 min

15 min*

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

EN 14348

EN 14563

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 13697

EN 13727

EN 14561

EN 13697

EN 13624

EN 14562

* warunki czyste

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/alodes-n/
https://medisept.pl/product/viruton-pre/
https://medisept.pl/product/viruton-bohr/


Czas
Norma wg
EN 14885Spektrum

Wirusy osłonkowe

Wirus Rota

Wirus BVDV

Prątki  (M.terrae)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie EN 13727

EN 1275

EN 13624

EN 14348

EN 14476

EN 14476

EN 14476 

30 sek.*

30 sek.*

45 sek.*

30 sek.*

30 sek.*

30 sek.*, 60 sek.

30 sek.*

* warunki czyste

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol
Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1L, kanister 5L

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 60g propan-2-ol, 0,5g glukonian 
chlorheksydyny
Opakowanie: butelka 250 ml z atomizerem, butelka 500 ml, butelka 500 ml 
z pompką, butelka 1L, wkłady 1L do dozownika manualnego, kanister 5L

Nr pozwolenia 6174/15

Velodes® Soft
Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
ź Przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze 

medycznym oraz pozamedycznym

ź Idealny do stosowania w placówkach ochrony zdrowia

ź Polecany do gabinetów stomatologicznych

ź Szybkie działanie potwierdzone badaniami

ź Łagodne dla skóry pH

ź Zawiera glicerynę

ź Nawilża i pielęgnuje dłonie

ź Przebadany dermatologicznie

Velodes® Skin
Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
ź Przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze 

medycznym oraz pozamedycznym

ź Idealny do stosowania w placówkach ochrony zdrowia (przychodnie, 
szpitale, gabinety stomatologiczne)

ź Polecany w sytuacjach konieczności wysokiego reżimu sanitarnego

ź Pełne działanie wirusobójcze w czasie 30 sek.

ź Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami wg najnowszych norm 
zharmonizowanych

ź Zabezpiecza skórę przed wysuszeniem

ź Nawilża skórę, pielęgnuje i zapobiega uczuciu lepkości  dłoni

ź Bezpieczny dla skóry podatnej na alergie

ź Przebadany dermatologicznie

Velodes® Gel
Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
ź Przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze 

medycznym oraz pozamedycznym

ź Łagodne dla skóry pH

ź Zawiera glicerynę

ź Nawilża i pielęgnuje dłonie

ź Zapobiega uczuciu lepkości dłoni

ź Przebadany dermatologicznie

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 63,7g etanol, 6,3g propan-2-ol
Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 500 ml z pompką, wkłady 1L do 
dozownika automatycznego i manualnego, kanister 5L

Nr pozwolenia 7684/19

DŁONIE – 31 –

Norma wg
EN 14885Spektrum

Wirusy osłonkowe

Wirus BVDV

Wirus Rota

Wirus Noro

Prątki gruźlicy (M.terrae)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie EN 13727

EN 13624

EN 14348

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

Obciążenie organiczne

wysokieniskie

30 sek.

15 sek.

30 sek.

60 sek.

60 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

15 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

500 ml SSE-ALKGOT-ML516 - 24 8 1152

1L SSE-ALKGOT-ML042 - 12 10 600

5L SSE-ALKGOT-ML735 - 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

250 ml SSE-43-GOT-ML535 - 40 8 1600
1500 ml SSE-43-GOT-ML542-24 - 24 8 1152
2500 ml SSE-43-GOT-ML542 - 24 8 1152

1L SSE-43-GOT-ML559 - 12 10 600

1L wkład SSE-43-GOT-ML010 - 6 20 480

5L SSE-43-GOT-ML566 - 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

500 ml SSE-ALKGOT-ML754-24 - 24 8 1152

1L wkład SSE-ALKGOT-ML942 - 6 20 480

5L SSE-ALKGOT-ML080 - 1 30 120

Czas działania
Norma wg
EN 14885Spektrum

Wirusy osłonkowe

Prątki (M. avium, M.terrae)

Wirus Polio

Wirus Noro

Wirus Adeno

Grzyby (C. albicans)

Grzyby (A. brasiliensis)

Bakterie EN 13727 15 sek.

30 sek.

3 min

30 sek.

60 sek.

15 sek.

30 sek.

30 sek.

15 sek.

15 sek.

EN 13624

EN 13697

EN 13624

EN 13697

EN 14476

EN 14348

EN 14476

EN 14476

EN 14476

Informacje dodatkowe

Szerokie spektrum
bójcze

Higieniczna
dezynfekcja
3ml w 30 sek.

Chirurgiczna
dezynfekcja
2x3ml w 120 sek.

Przedłużone
działanie
do 3 godz.

Higieniczna dezynfekcja
2x1,5 ml w 2x15 sek.

Chirurgiczna dezynfekcja
2x1,5ml w 90 sek.

Przedłużone
działanie
do 3 godz.

Higieniczna dezynfekcja
2 x 15 ml w 2x15 sek.

Chirurgiczna dezynfekcja
2 x 1,5 ml w 2 x90 sek.

Przedłużone
działanie
do 3 godz.

NOWOŚĆ

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/velodes-gel/
https://medisept.pl/product/velodes-soft/
https://medisept.pl/product/velodes-skin/


Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 63,7g etanol, 6,3g propan-2-ol
Opakowanie: butelka 250 ml, butelka 500 ml, butelka 1L, wkład 1L do 
dozownika manualnego, kanister 5L

Velodes® Silk
Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
ź Przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze 

medycznym oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych

ź Idealny do użytku w sektorze żywnościowym, w warunkach 
przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej

ź Polecany także do dezynfekcji powierzchni mających i niemających 
kontaktu z żywnością.  

ź Zawiera substancje pielęgnujące i nawilżające

ź Łagodne dla skóry pH

ź Zapobiega uczuciu lepkości dłoni

ź Przebadany dermatologicznie

Nr pozwolenia 7674/19

2274

Norma wg
EN 14885Spektrum

Obciążenie organiczne

wysokieniskie

Wirusy osłonkowe

Wirus BVDV

Wirus Rota

Wirus Noro

Prątki gruźlicy (M.terrae)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie
EN 13727

EN 13697 

EN 13624

EN 13697

EN 14348

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

30 sek.

30 sek.

15 sek.

30 sek.

30 sek.

60 sek.

60 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

60 sek.

15 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

DŁONIE– 32 –

Czas
Norma wg
EN 14885Spektrum

Wirusy osłonkowe

Wirus Rota

Wirus BVDV

Prątki gruźlicy (M. terrae)

Grzyby (C. albicans)

Bakterie
30 sek.*, 60 sek.

30 sek.

EN 13727

EN 16615

30 sek.*

30 sek.

30 sek.*

EN 1275

EN 16615

EN 13624

30 sek.EN 14348

30 sek.*EN 14476

45 sek.*

30 sek.*

EN 14476

EN 14476 

* warunki czyste
Badanie wykonane na płynie nasączającym 1 chusteczka

zawiera ok 3,56 ml płynu dezynfekującego 

MEDISEPT Chusteczki do
dezynfekcji rąk i powierzchni
ź Przeznaczone do dezynfekcji rąk i małych powierzchni odpornych 

na działanie alkoholu

ź Polecane do blatów, klamek, uchwytów, siedzisk, sprzęt medycznego

ź Idealne do tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, porcelany, tworzywa 
ABS

ź Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych
2

ź Wydajność jednej chusteczki wynosi 0,5 m przy podwójnym przetarciu

ź Wygodne w użyciu

ź Delikatny, świeży zapach

ź Zawierają glicerynę - substancję nawilżającą

ź Przebadane dermatologicznie

Skład - Substancje czynne w 100g produktu: 60g propan-2-ol, 0,5g glukonian
chlorheksydyny

Opakowanie: 50 sztuk chusteczek typu flow pack z etykietą samoprzylepną

Nr pozwolenia 6678/16 
2274

Opakowanie: butelka 500 ml, kanister 5L

Velodes® Scrub
Antybakteryjna emulsja do mycia rąk
ź Preparat przeznaczony do mycia rąk, i całego ciała

ź Idealny dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek 

ź Polecany dla alergików i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce

ź Może być stosowany w przemyśle spożywczym, instytucjach służby 
zdrowia, szkołach, przedszkolach oraz restauracjach. 

ź Bez barwników

ź Bez zapachu

ź Zawiera pentanol, glicerynę, pochodne olejku kokosowego oraz łagodne 
środki myjące

ź Działa przeciwzapalnie i przyspiesza proces regeneracji naskórka

ź Chroni przed wysuszeniem i podrażnieniami

ź Pozostawia uczucie gładkości

ź Posiada naturalne dla skóry pH

ź Przebadany dermatologicznie

ź Posiada właściwości antybakteryjne - przebadany zgodnie z normą 
EN1499

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

250 ml SSE-ALKGOT-ML533

Tea tonic

40 8 1600

500 ml SSE-ALKGOT-ML540 24 8 1152

1L SSE-ALKGOT-ML557 12 10 600

1L wkład SSE-ALKGOT-ML010S 6 20 480

5L SSE-ALKGOT-ML564 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

Flow pack IM-DEZ-ML976 Cashmere 15 9 945

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

500 ml SSE-GOT-ML092- - 24 8 1152

5L SSE-GOT-ML078-5L - 1 30 120

Higieniczna dezynfekcja
2x1,5 ml w 2x 15 sek..

Higieniczna dezynfekcja
2x 15 ml w 2 x 15 sek.*

Chirurgiczna dezynfekcja
2x1,5 ml w 2x 90 sek.

Przedłużone
działanie
do 3 godz.

Produkt
kosmetyczny

Utrzymanie
czystości dłoni

Mycie
i pielęgnacja
dłoni

Informacje dodatkowe

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/velodes-scrub/
https://medisept.pl/product/medisept-chusteczki-do-dezynfekcji-rak-i-powierzchni/
https://medisept.pl/product/velodes-silk/


Velodes® Cream
Krem ochronny do rąk
ź Przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry rąk i ciała stosowania

ź Idealny dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku 
częstego mycia i noszenia rękawic

ź Polecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz 
po higienicznej dezynfekcji

ź Chroni, nawilża i regeneruje skórę

ź Zawiera witaminę E, glicerynę i oliwę z oliwek

ź Sprawia że skóra jest miękka i jedwabista

ź Szybko się wchłania

ź Przebadany dermatologicznie

Opakowanie: tuba 100 ml, butelka 500 ml

Opakowanie: tuba 100 ml, butelka 500 ml

Velodes® Cream Aloe Vera
Krem nawilżający do rąk
ź Przeznaczony do codziennego stosowania

ź Idealny dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku 
częstego mycia i noszenia rękawic

ź Polecany po częstym myciu rąk oraz higienicznej dezynfekcji

ź Nawilża, uelastycznia i pielęgnuje skórę dłoni

ź Chroni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych

ź Zawiera glicerynę, ekstrakt z aloesu i witaminę E

ź Sprawia że skóra jest miękka i jedwabista

ź Przebadany dermatologicznie

DŁONIE – 33 –

Velodes® Soap
Emulsja do mycia rąk i ciała
ź Preparat przeznaczony do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej 

dezynfekcji rąk

ź Idealny dla personelu medycznego narażonego na macerację skóry 
w wyniku częstego mycia 

ź Polecany do mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn

ź Nadaje się do mycia skóry głowy i całego ciała

ź Chroni skórę przed wysuszeniem

ź Posiada przyjazne dla skóry pH

ź Przebadany dermatologicznie

Opakowanie: butelka 500 ml, kanister 5L

Velodes® Soap Foam
Pianka do mycia rąk
ź Przeznaczony do higienicznego mycia rąk

ź Idealny dla personelu medycznego 

ź Polecany dla osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła

ź Zawiera składniki pielęgnujące i nawilżające

ź Nie zawiera mydła

ź Ekonomiczny w użyciu

ź Przebadany dermatologicznie

Opakowanie: wkład 1L do dozownika w systemie zamkniętym

Informacje dodatkowe

Produkt
kosmetyczny

Informacje dodatkowe

Produkt
kosmetyczny

Informacje dodatkowe

Produkt
kosmetyczny

Informacje dodatkowe

Produkt
kosmetyczny

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

500 ml SSE-GOT-ML160- - 24 8 1152

5L SSE-GOT-ML146-5L - 1 30 120

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L wkład SSE-GOT-ML386-1L neutralny
6 20 480

1L wkład SSE-GOT-ML379-1L białe kwiaty

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

100 ml MS-CHE-ML481-100ML - 50 12 4800

500 ml MS-CHE-ML548-500ML - 30 6 1080

Poj. Kod produktu Zapach il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

100 ml MS-CHE-ML027-100ML - 50 12 4800

500 ml MS-CHE-ML034-500ML - 30 6 1080

Utrzymanie
czystości ciała

Mycie
i pielęgnacja
dłoni

Pielęgnuje
i nawilża

Mycie
i pielęgnacja
dloni

Pielęgnuje
i odżywia skórę

Zawiera
oliwę z oliwek

Nawilża, chroni
i pielegnuje
skórę

Zawiera
ekstrakt
z Aloesu

powrót
do planów

https://medisept.pl/product/velodes-cream/
https://medisept.pl/product/velodes-soap-foam/
https://medisept.pl/product/velodes-soap/
https://medisept.pl/product/velodes-cream-aloe-vera/


Dozownik łokciowy
w systemie zamkniętym 1L 
biały

13,3 cm
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Dozownik łokciow
z tworzywa ABS 1L

Dozownik łokciowy
w systemie zamkniętym 1L
biało-fioletowy

Dozownik łokciowy
z tworzywa ABS 500 ml

Dozownik w systemie 
zamkniętym 1L biały

Dozownik łokciowy z tworzywa 
ABS 500 ml z podstawką

Dozownik w systemie 
zamkniętym 1L biało-fioletowy

Dozownik w systemie 
zamkniętym 1L czarny

Dozownik automatyczny 
wolnostojący E28 PLUS

Cechy produktu:

4 Dozownik: automatyczny, bezdotykowy z regulacją dozowania dawki płynu
4 Iluminacja/sygnalizacja statusu: LED RGB
4 Tryb Eco-mode: redukujący zużycie energii elektrycznej
4 Dozownik zaprojektowano i wykonano w Polsce
4 Wykonany ze stali malowanej proszkowo
4 Zasilanie 2 w 1 sieciowo- akumulatorowe

Informacje dodatkowe

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

Rekomendowane produkty

› →Velodes® Soft str.31
› →Velodes® Silk str.32

Dane techniczne

Kod produktu Pojemność Szerokość Wysokość Głębokość

IM-DEZ-ML028P 5L 280 mm 1205 mm 265 mm

DOZOWNIKI– 34 –

Kod produktu:
IM-DEZ-ML009

Kod produktu:
IM-DEZ-ML007C

Kod produktu:
IM-DEZ-ML009F

Kod produktu:
IM-DEZ-ML011

Kod produktu:
IM-DEZ-ML007

Kod produktu:
IM-DEZ-ML007F

Kod produktu:
IM-DEZ-ML01210,5 cm

32
,5
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m

16
 cm

Kod produktu:
IM-DEZ-ML010

powrót
do planów



DOZOWNIKI – 35 –

Dozownik PROCLEAN 2 biały 
ścienny automatyczny 1L

Dozownik PROCLEAN 7 biały 
ścienny automatyczny 1L

Stojak Tacka ociekowa

Dozownik z tworzywa ABS
i aluminium 500 ml

Uchwyt do chusteczek w 
opakowaniach typu flowpack 
50 szt.

Dozownik MEDICLEAN do 
mydła 1L

Uchwyt na łóżko szpitalne 500 ml

Dozownik MEDICLEAN do 
mydła POP 1L

Uchwyt na łóżko szpitalne 1L

Dozownik MEDICLEAN do 
papieru w roli mini

Dozownik MEDICLEAN do 
ręczników ZZ mini

9,5 cm
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Kod produktu:
IM-DEZ-ML021D

26,1 cm

54
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 c
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24
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Kod produktu:
IM-DEZ-ML025D

8,1 cm
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16
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Kod produktu:
IM-DEZ-ML016

27 cm

27
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11
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Kod produktu:
IM-DOZ-0101

Kod produktu:
IM-DEZ-ML020D

15,5 cm
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8,5
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Kod produktu:
IM-DEZ-ML033D
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Kod produktu:
IM-DOZ-0001

13,5 cm
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,5
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5 c
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Kod produktu:
IM-DEZ-ML015

Kod produktu:
IM-DEZ-ML030D

Kod produktu:
IM-DEZ-ML028D

15,5 cm
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13
,5 
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Kod produktu:
IM-DOZ-0001-POP

10,7 cm

11
 c
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Kod produktu:
IN-CHG-0200

Kod produktu:
IM-DEZ-ML031D

15,5 cm
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16
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Kod produktu:
IM-DEZ-ML035D

24 cm
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13
 cm

Kod produktu:
IM-DOZ-0104

12,8 cm
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9,5
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Kod produktu:
IN-CHG-0200

ᴓ 35,5 cm

11
1,

5 
cm

Kod produktu:
IM-DEZ-ML034Dᴓ 35,5 cm

13
0,

8 
cm

Dozownik ze stali nierdzewnej 
PROCLEAN ECO 1L

Dozownik ze stali nierdzewnej 
PROCLEAN ECO 500 ml

Adapter do dozownika Stojak z podstawką H Stojak z podstawką O

Akcesoria do dozownika ściennego PROCLEAN 7:

Akcesoria do dozownika PROCLEAN ECO



SYSTEMY DOZUJĄCE / URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE I AKCESORIA– 36 –

System dozowania PROMAX-4

System dozowania chemii
do kanistra 5L

Kod produktu: IN-CHG-0186
Dostępne kolory: niebieski, 
zielony, czerwony, szary

Pompka do żelu lub płynu
do butelki 1L

System dozowania PROMAX-1

Pompka krótka żel / krem

Pompka do kanistra

Kod produktu: MS-CHE-POMS

Skrzynka antykradzieżowa 
W3685

Pompka spray trójdyszowa
do butelki 500 ml

Spryskiwacz do kanistrów

Kod produktu: IM-AKC-0033

System dozowania
GASTRO-WASH GWB15

Pompka do żelu lub płynu
do butelki 500 ml

Kod produktu:
30 x 30 cm 220g IM-AKC-0301
30 x 30 cm 360g IM-AKC-0303
40 x 40 cm 220g IM-AKC-0302

System dozowania chemii
do butelki 1L

Pompka spray trójdyszowa
do butelki 1L

Ściereczki z mikrofazy niebieska, czerwona, zielona, żółta, (op. 5 szt.) 

Ściereczka z mikrofazy
kolor-mix (op. 4 szt)

Nakładka bawełniana 
40 cm

Nakładka bawełniana 
DUO 50cm

Nakładka bawełniana 
DUO 40 cm

Kod produktu:
IM-AKC-0006 
kieszenie, trapezowe 
zakładki, kolorowe 
wszywki

Kod produktu:
IM-AKC-0001
kieszenie, taśma, 
kolorowe wszywki

Kod produktu:
IM-DEZ-ML554

Kod produktu:
IM-DEZ-ML560

Kod produktu:
IM-DEZ-ML557

Kod produktu:
IM-DEZ-ML558

Kod produktu:
IM-DEZ-ML559

Kod produktu:
IM-AKC-0308C
waga: 220 g, 

Kod produktu:
IM-AKC-0013
kieszenie, trapezowe 
zakładki, kolorowe 
wszywki

Kod produktu:
IM-AKC-0011 
kieszenie, trapezowe 
zakładki, kolorowe 
wszywki

Nakładka 
bawełniana DUO 
PREMIUM 40 cm

16 cm
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Kod produktu:
WA-MED-PSB4F160000016

Kod produktu:
WA-MED-PSB1F300000016

Kod produktu:
IN-CHG-0010

Kod produktu:
IN-CHG-0189

Kod produktu:
IN-CHG-0185
Dostępne kolory:
niebieski, zielony, czerwony, szary 
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Nakładka z mikrofazy 40 cm

Nakładka z mikrofazy DUO 
40 cm czerwona

Drążek aluminiowy 140 cm
uniwersalne mocowanie

Uchwyt magnesowy
CLIP 40 cm

Nakładka z mikrofazy
DUO 40 cm

Uchwyt STANDARD 40 cm

Mop jednorazowy 20 szt.

Nakładka z mikrofazy 
pętelkowa 40 cm

Uchwyt magnesowy 40 cm

ZESTAW DUSTMOP 110 cm
› nakładka 110 x 15 cm
› drążek 140 cm

Uchwyt plastikowy mopa 
jednorazowego 40 cm niebieski

Nakładka z mikrofazy 40 cm 
do gruntownego czyszczenia

Uchwyt magnesowy 50 cm

Nakładka
do Dustmopa  110 cm

Uchwyt aluminiowy mopa 
jednorazowego 40 cm

Nakładka z mikrofazy DUO 
40 cm niebieska

Uchwyt magnesowy 40 cm
granatowo - pomarańczowy

Mop sznurkowy
KENTUCKY

URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE I AKCESORIA – 37 –

Kod produktu:
IM-AKC-0002
kieszenie, taśma, 
kolorowe wszywki

Kod produktu:
IM-AKC-0016
kieszenie, trapezowe 
zakładki, kolorowe 
wszywki

Kod produktu:
IM-AKC-0101

Kod produktu:
IM-AKC-0200

Kod produktu:
IM-AKC-0007
kieszenie, trapezowe 
zakładki, kolorowe 
wszywki

Kod produktu:
IM-AKC-0100

Kod produktu:
IM-AKC-0010

Kod produktu:
IM-AKC-0004
kieszenie i taśma

Kod produktu:
IM-AKC-0005
kieszenie, taśma

Kod produktu:
IM-AKC-0003
kieszenie, trapezowe 
zakładki, kolorowe 
wszywki

Kod produktu:
IM-AKC-0103

Kod produktu:
IM-AKC-0703

Kod produktu:
IM-AKC-0105

Kod produktu:
IM-AKC-0012 

Kod produktu:
IM-AKC-0108

Kod produktu:
IM-AKC-0107

Kod produktu:
IM-AKC-0009
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Kod produktu:
IM-AKC-010615 cm
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Mop sznurkowy
KENTUCKY DELUX

Uchwyt padów ręcznych

Tablica ostrzegawcza
z napisem UWAGA ŚLISKO!

Koszyczek do wózka 
dwuwiaderkowego 2 x 23L

Zestaw sprzątający
KENTUCKY
› drążek aluminiowy 140 cm 
› zapinka Kentucky
› mop sznurkowy

Wózek serwisowy MAXI

Zestaw sprzątający do mycia okien 14 elementów
› › ›uchwyt do mycia okien z wymienną nakładką z mikrofazy łącznik przegubowy 
gąbkę gumę ściągającą 4 szt. (10", 14", 18", 42") skrobaczkę duże ostrze ze stali › › ›
nierdzewnej trzymak ostrza łącznik prosty mały drążek teleskopowy 2,4 m (2- › › ›
łączeniowy)

Wózek jednowiaderkowy 20L

Zestaw sprzątający
KENTUCKY DELUXE
› drążek aluminiowy 140 cm 
› zapinka klamrowa
› mop sznurkowy

Wózek dwuwiaderkowy 2 x 17L 
z koszyczkiem

Wiaderko do wyżymania na 
kółkach

Uchwyt do mycia 
okien z nakładką 40 cm
› Długość uchwytu 40 cm
› Długość rączki 7,5 cm
› Nakładka 40 x 7,5 cm

Wózek dwuwiaderkowy 2 x 17L

Zestaw "Leniuch" z pokrywą
› dł. drążka 94 cm

szufelka 32 x 12 cm›

Prasa do wyciskania

Pad ręczny

Wózek dwuwiaderkowy 2 x 23L

Zestaw "Leniuch”
› dł.drążka 94 cm

szufelka 32 x 12 cm›

Prasa boczna do wyciskania

URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE I AKCESORIA– 38 –

Kod produktu:
IM-AKC-0008

Kod produktu:
IM-AKC-0702

Kod produktu:
IM-AKC-0705

Kod produktu:
IM-AKC-0706

Kod produktu:
czarny IM-PAD-GL-2BN
czerwony IM-PAD-GL-2RN
zielony IM-PAD-GL-2GN
biały IM-PAD-GL-2WN

Kod produktu:
IM-AKC-0102

Kod produktu:
IM-WYP-0921

Kod produktu:
IM-WYP-0927

Kod produktu:
IM-AKC-0607

Kod produktu:
IM-SPR-0519
podstawa, stelaż, 
2 wiaderka 14L, 2 wiadra 
20L, prasa do wyciskania, 
2 kuwety na akcesoria, 
uchwyt na worek, worek 
nylonowy 75L

Kod produktu:
IM-SPR-0400
wiadro z ruchomą 
przegrodą, prasa

Kod produktu:
IM-SPR-0519
stelaż, 2 wiaderka 
(czerwone i niebieskie), 
uchwyt na 1 worek, 
metalowy koszyczek, 
prasa

Kod produktu:
IM-SPR-0403
wiadro z sitkiem

Kod produktu:
IM-SPR-0500
stelaż, 2 wiaderka 
(czerwone i niebieskie), 
prasa

Kod produktu:
IM-WYP-0922

Kod produktu:
IM-AKC-0707

Kod produktu:
IM-SPR-0501
stelaż, 2 wiaderka 
(czerwone i niebieskie), 
prasa

Kod produktu:
IM-WYP-0922B

Kod produktu:
IM-AKC-0708
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Odkurzacz 80L do pracy na sucho-mokro

Pady maszynowe

Szorowarka wielofunkcyjna Polerka wysokoobrotowa Dmuchawa

Ściągaczka do szyb

Zestaw ściągaczka do podłogi 
z drążkiem
Długość drążka 120 cm

Guma wymienna do ściągaczki

Drążek aluminiowy teleskopowy
(2-łączeniowy)

Odkurzacz 8L do pracy
na sucho

Skrobaczka z rączką

Odkurzacz 15L do pracy 
na sucho - mokro

Nożyki zapasowe do skrobaczki 
z rączką op. 10 szt.

Odkurzacz 30L do pracy 
na sucho-morko

Skrobaczka kieszeniowa
3,5 x 12 cm

URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE I AKCESORIA – 39 –

Kod produktu:
56 cm IM-AKC-0704
76 cm IM-AKC-0717

Kod produktu:
35,5 cm IM-AKC-0600
45,7 cm IM-AKC-0602

Kod produktu:
IM-URZ-MCWDV80

Kod produktu:
IM-AKC-0604 

Kod produktu:
IN-CHG-DSU8

Kod produktu:
IM-AKC-0605

Kod produktu:
IM-URZ-MCWDV15

Kod produktu:
IM-URZ-MCHSP20-1-B

Kod produktu:
IM-AKC-0606

Kod produktu:
IM-URZ-MCWDV30-1

Kod produktu:
IM-URZ-MCBDF110

Kod produktu:
2,4m IM-AKC-0201
3m IM-AKC-0202
4m IM-AKC-0203
6m IM-AKC-0204

Kod produktu:
35,5 cm - IM-AKC-0601
45,7 cm - IM-AKC-0603

Kod produktu:
IM-URZ-MCMB17-1

10 cm
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› ›Moc: 1000 W Zasilanie: 220 - 240 V
› ›System chłodzenia: obiegowy Pojemność: 
8L Wysokość: 34,1 cm Średnica: 36 cm› ›
› ›Waga: 5,2 kg Przepływ powietrza: 31 L/s
› ›Głośność: 65 dB Długość kabla: 8 m
› Wymiary opakowania: 40 x 40 x 52 cm

› ›Moc: 3000 W Zasilanie: 220 - 240 V
› ›System chłodzenia: obiegowy Pojemność: 80L
› ›Pojemność robocza: 64,5L Wysokość: 104 cm
› › ›Średnica: 40 cm Waga: 25,4 kg Przepływ powietrza: 
120 L/s Długość kabla: 7,2 m Wymiary opakowania: › ›
64 x 60 x 108 cm

› ›Moc: 1200 W Zasilanie: 220 - 240 V
› ›Liczba obrotów na min: 175 Głośność: ≤ 62 dB
› › ›Ciężar: 48 kg Średnica: 17" Długość kabla: 12 m

› ›Moc: 1800 W Zasilanie: 220 - 240 V
› ›Liczba obrotów na min: 1500 Głośność: ≤ 62 dB
› › ›Ciężar: 48 kg Średnica: 20" Długość kabla: 12 m

› ›Moc: 850 W Zasilanie: 220 - 240 V
› ›Długość kabla: 6 m Waga: 17,3 kg
› ›Prędkość obrotów: H M L Przepływ powietrza: 160, 

3130, 110 m /min Wymiary: 50 x 43,5 x 50 cm›

› ›Moc: 1000 W Zasilanie: 220 - 240 V
› ›System chłodzenia: obiegowy Pojemność: 
15L Pojemność robocza: 11L Wysokość: › ›
59 cm Średnica: 36 cm Waga: 12,2 kg › › ›
Przepływ powietrza: 48 L/s Długość kabla: ›
7,2 m Wymiary opakowania: 43 x 43 x 68 ›
cm

› ›Moc: 1000 W Zasilanie: 220 - 240 V
› ›System chłodzenia: obiegowy Pojemność: 
30L Pojemność robocza: 25L Wysokość: › ›
84 cm Średnica: 40 cm Waga: 13,5 kg › › ›
Przepływ powietrza: 53 L/s Długość kabla: ›
7,2 m Wymiary opakowania: 52 x 43 x 87 ›
cm

*na zamówienie dostępne inne rozmiary: 11”, 12”, 13”, 14”, 15”, 16”, 17”, 18”, 19”, 20”, 21”, 24”

Kod produktu GramaturaRozmiar GrubośćKolor Typ włókna

IM-PAD-GL-19WH* 814 g/m²19'’ (483 mm) 26 mm ± 3 mmBiały recyklowany
poliester

IM-PAD-GL-16RD

IM-PAD-GL-17RD*
21017 g/m16” (406 mm )

17” (432 mm) 26 mm ± 3 mmCzerwony recyklowany
poliester

IM-PAD-GL-16GN

IM-PAD-GL-17GN*
1356 g/m²16” (406 mm )

17” (432 mm) 26 mm ± 3 mmZielony recyklowany
poliester

IM-PAD-GL-16BN

IM-PAD-GL-17BN*
1628 g/m²16” (406 mm )

17” (432 mm) 26 mm ± 3 mmCarny recyklowany
poliester
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Dział Obsługi
Szpitali

Telefon: +48 81 535 22 38
FAX: + 48 81 535 22 37
E-mail: dos.biuro@medisept.pl

Dział Obsługi Klientów
Biznesowych i Instytucjonalnych 

Telefon: + 48 81 535 22 22
FAX: + 48 81 535 22 27
E-mail: sprzedaz@medisept.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ
ADRES NAJBLIŻSZEGO DYSTRYBUTORA
W TWOIM REGIONIE




