
Spektrum dezinfekční účinnosti

A, B, M, V, MRSA

A, B, M, V, MRSA

dekontaminace, eridikace MRSA

A, B, M, V

A, B, M, V, MRSA

též viry včetně HERPES SIMPLEX

A, pro všechny typy pokožky
Dekontaminace, eridikace MRSA

hydratační a omašťující, 
regenerační s vitamíny A, D, E, B 
a ureou pro všechny druhy kůže.

Bez cukru a alkoholu.

antibakterial/antiplaque

A, B, T, M, V, MRSA

A, B, T, V, C

A, B, T, M, V, C

A, B, C, T, M, V

též v ultrazvuku

A, B, V, T

bakterie, houby,
viry vč. HBV, HIV, HCV

špičková čistící účinnost

A, B, M, V, MRSA

A, B, M, V (HBV, HIV, rota...)

A, B, M, V

A, B, V, T, C

A, B, (T), M, V, C

Způsob použití

Vetřít do suchých rukou – hygienická dezinfekce 3 ml/30 s, 
chirurgická dezinfekce 2x 5ml/5 min. Neředit. 
Přílušenství – dávk. pumpa, nástěnný pákový dávkovač SM2.

Hygienické mytí a dezinfekce v jednom – 3 ml nanést na ruce, 1 min. vtírat, 
pak napěnit malým množstvím vody a smýt vodou. 
Antibakteriální mycí emulze. 

Aseptická dezinfekce, aplikovat postřikem nebo namočeným tamponem. 
Neředit. 

Remanentní účinnost, otěrem, postřikem, oplachem – expozice 30-60 s.
Postřikem, příp. potřít navlhčeným tamponem.
Použít koncentrát, příp. ředit 1:1. Bez obsahu alkoholu. 

Nanést na ruce/pokožku, napěnit, smýt vodou. 
Antibakteriální mycí emulze.

Vetřít do pokožky a nechat vstřebat.

Ošetření pokožky/koupele/prokrvení tkáně.

Koncentrát – 1 ml do pohárku vody – výplachy ústní dutiny. 
Při gingivitidě, parodontóze, stomatitidě aj. Vhodné i do ústních irigátorů.
Výplach ústní dutiny i před čištěním zubů, neředit.
Též zubní pasty, zubní kartáčky, nitě ...

Plochy a dutiny zcela smočit, dále oplach a sterilizace. 
Doba použitelnosti roztoku až 7 dní.
3%-15 min. • 2%-30 min. • 1,5%-60 min.
pro ultrazvuk 3%-5 min.
Příslušenství: Dezinfekční vany (3 l; 5 l).
K případné alternaci.

Plochy a dutiny zcela smočit, dále oplach a sterilizace.
Doba použitelnosti roztoku – 10 /7dní. 4% - 15 min.
Příslušenství: Dezinfekční vany (3 l; 5 l)
Spóry – 10%-15 min., 8%-30 min. Ultrazvuk 4%-5 min. 

Plochy a dutiny zcela smočit, dále oplach a sterilizace
Doba použitelnosti roztoku až 7 dní.
6%-15 min. • 4%-30 min. • 10%-4 hod. • sporicidní 8%-16 hod.
Příslušenství: Dezinfekční vany (3, 5, 10, 30 l).

Neutrální enzymatický nepěnivý koncentrát (použít 0,5–1% roztok).

Ponořit a nechat působit max 30 min., neoplachovat. Neředit.
Příslušenství: Bur box – frezátor. Pro ultrazvuk – 15 min.

Denní aplikace. Propláchnout a umýt roztokem
(příslušenství – nádoba). 2%-30 min. 
5%-60 min. (event. přes noc, poté proplach). Jednou až dvakrát týdně.

Ponořit a nechat působit (vhodné i pro ultrazvuk)
0,5%-10 min., při silném znečištění 1%-10 min.

Nastříkat a nechat zaschnout (velmi rychle zasychá). Neředit/30 s.
Otírání koncovek apod. 
K alternaci na materiály citlivé na alkohol – i ve formě ubrousků. 

Plochy navlhčit a otírat hadrem s dezinfekčním roztokem.
0,25%-60 min. • 0,75%-30 min.
1%-30 min. (k alternaci – pro více znečištěné plochy).

Přípravek rozpustit ve vodě (2% roztok), ponořit otisk/lžíci 
a nechat roztok působit 10 min. 

Produkt

SENSIVA
DESDERMAN N
DESMANOL

PRIMASEPT Med

OCTENISAN

KODAN Forte
též ve formě ubrousků

OCTENIDERM

OCTENISEPT

ESEMTAN Waschlotion
OCTENISAN

ESEMTAN Balzam

ESEMTAN olej/AKTIV gel

ESEMDENT

WHITE – ústní voda

GIGASEPT INSTRU AF

GIGASEPT AF/FORTE

LYSETOL FF 

LYSETOL V

GIGASEPT FF Neu

GIGAZYME

ROTASEPT

ASPIRMATIC

ASPIRMATIC CLEANER

S&M LABOR

MIKROZID Liquid
i forma ubrousků
MIKROZID SENSITIVE

TERRALIN Protect

BURATON 10F

PERFORM

Oblast použití

Hygienická a chirurgická dezinfekce 
rukou a pokožky

Hygienické mytí – dezinfekce rukou

Antibakteriální mytí všech částí těla

Hygienická dezinfekce pokožky
před chirurgickými zásahy, injekcemi – ošetřování ran, stehů aj.

Antiseptikum na pokožku 

sliznici, výplachy kanálků a parodont. chobotů, 

Hygienické mytí a ošetřování pokožky 
s antimikrobiálními účinky

Ošetření a regenerace rukou a pokožky

Hygiena ústní dutiny
- bakteriostatická účinnost

Dezinfekce a čištění všech druhů nástrojů
Vynikající materiálová snášenlivost
- kovy, plasty, guma, kaučuk, sklo...
  (s výjimkou pozinkované oceli)

Dezinfekce a čištění všech druhů nástrojů
- k alternaci s Gigaseptem FF a Gigaseptem Instru AF
Dezinfekce instrumentária a anestet. příslušenství
vyšší stupeň dezinfekce

Dezinfekce a čištění všech druhů nástrojů
- k alternaci s Lysetolem FF a Gigaseptem Instru AF
- též pro vyšší stupeň dezinfekce

Enzymatické čištění instrumentária

Dezinfekce a čištění jemných rotujících dentálních 
instrumentů (vrtáků, fréz, diamantových brousků aj.)
též pro použití v ultrazvuku

Dezinfekce a čištění odsávacích zařízení, 
odlučovačů amalgámu, výlevek, plivátek apod. 
vynikající čistící účinnost

Rychlé čištění přístrojů a nástrojů ze skla, kovu, UH, 
gumy, porcelánu, atd.

Rychlá dezinfekce postřikem na lékařské přístroje, 
operační stoly, inventář, postele, obuv, vyšetřovací 
lehátka, toalety, stetoskopy, tlakové manžety apod. 

Dezinfekce a čištění ploch, zařízení 
a materiálů všech druhů
(kovy, umělé hmoty, podlahy apod.)

Dezinfekce dentálních OTISKŮ 
a otiskovacích lžic, ploch a povrchů
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Schülke & Mayr

HYGIENICKÝ – DEZINFEKČNÍ PROGRAM
stomatologie

S&M

AGENS J. D. – Ing. J. Dědič, Ledvinova 8 • vzorková prodejna – Ledvinova 4, 149 00  PRAHA 4 
Tel./fax: 27 29 25 267, www.agens.cz, e-mail: agens@agens.cz

Okamžitý servis po celé ČR – poradenská služba – individuální konzultace, přednášky  
OBJEDNÁVKY: Tel./fax/zázn.: 27 29 25 267, e-mail: agens4@volny.cz

Kompletní příslušenství – dezinfekční vany (3 l, 5 l, 10 l), frezátor na vrtáčky a malé rotující nástroje, dávkovací pumpy, rozprašovací hlavice, 
dávkovací uzávěr na 20 ml, SM2 – pákový nástěnný dávkovač s nastavitelným dávkováním na dezinfekci a mýdlo, zásobníky papírových ručníků a toaletního 
papíru, papírové ručníky, vonný program (digitální časové rozprašovače vůní) k provonění prostoru ordinací a čekáren. Ultrazvukové čističky atd.

Spektrum dezinfekční účinnosti – legenda: A – usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub. B – usmrcení virů – s účinkem 
na HCV virus. V – fungicidní účinek. T – usmrcení Mykobakterií Tuberculosis. M – usmrcení patogenních mykobakterií. C – inaktivace bakteriálních spór. 
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