ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
PROFESIONĀLIE
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
И
DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

Visiem līdzekļiem piemīt baktericīda, virucīda
un fungicīda iedarbība.

Efektivitāte
Ekspress ekspozīcija
Pielietošanas drošība
Ražotāja cenas
Pielietošanas vienkāršība
Patīkami aromāti uz dabīgu
ēterisko eļļu bāzes

Piemīt aktivitāte attiecībā uz:
baktērijām: gramnegatīvām un grampozitīvām, ieskaitot
tuberkulozes mikobaktērijas;
vīrusiem: A, B un C hepatītu vīrusus, HIV, poliomielītu,
adenovīrusiem, enterovīrusiem, rotavīrusiem, SARS „atipiskās
pneimonijas” vīrusiem, H5N1 „putnu gripas”, А/H1N1 „cūku
gripas”, cilvēka gripas, herpesa vīrusiem utt.
sēnītēm: Kandida, Trihofiton.

Kā produktu aromatizatorus izmanto dabīgo ēterisko eļļu maisījumus.
Iespējams izvēlēties:
Piparmētra un tējas koks * Mentha Piperita, Melaleuca Alternifoli
Līdzeklim piedod vieglu, svaigu, uzmundrinošu aromātu. Neitralizē smakas un dezinficē gaisu.
Ēterisko eļļu maisījumu īpašības: antiseptisks, pretiekaisuma, pretsēnīšu, nomierinošs, dezodorējošs,
rētas-dziedējošs, izteikta attīroša iedarbība uz ādu.

Saldais apelsīns un ingvers *Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract, Zingiber Officinale Root Oil
Līdzeklim piedod vieglu, siltu un atsvaidzinošu aromātu. Neitralizē smakas un dezodorē gaisu.
Ēterisko eļļu maisījumu īpašības: antiseptisks, pretiekaisuma, nomierinoša un dezodorējoša iedarbība.
Piedod ādai maigumu un elastību, piemīt viegls balinošs efekts. Sekmē rētu sadzīšanu.
Kalnu lavanda un tējas koks *Lavandula Angustifolia, Melaleuca Alternifoli
Līdzeklim piedod svaigu, tīru, rūgtenu aromātu. Neitralizē smakas un dezodorē gaisu.
Ēterisko eļļu maisījumu īpašības: antiseptisks, pretiekaisuma, pretsēnīšu, nomierinošs, dezodorējošs,
rētas-dziedējošs, izteikta attīroša iedarbība uz ādu.
Ilang-ilang, sandals, bergamonts, apelsīns *Cananga Odorata, Santalum Album Oil, Citrus Bergamia,
Citrus Sinensis
Piedod līdzeklim dziļu, smalku un eksotisku aromātu. Neitralizē smakas un dezodorē gaisu.
Ēterisko eļļu maisījumu īpašības: antiseptisks, pretiekaisuma, baktericīda iedarbība. Mitrina, izlīdzina ādu,
piedod tai elastību, samtainumu un maigumu. Ilgstoši dezodorē un aromatizē ādu.

Līdzekļi paredzēti:
Ārstnieciski-profilaktiskiem uzņēmumiem,
stomatoloģijas, oftalmoloģijas klīnikām, bērnu klīnikām,
laboratorijām, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem,
frizētavām, masāžas saloniem, skaistumkopšanas
saloniem, SPA-centriem, solārijiem, pārtikas
rūpniecībai, tirdzniecības uzņēmumiem, komunālajiem
objektiem, viesnīcām, baseiniem, akvaparkiem, pirtīm,
saunām, sporta iestādēm, sporta klubiem, fitnesa
centriem, boulingiem, slēpju bāzēm, slidotavām,
pārtikas produktu ražotnēm, skolas un pirmsskolas
iestādēm, mājsaimniecībām un citām iestādēm, kam
nepieciešama dezinfekcija.

Izmanto sekojošiem mērķiem:

telpu, mēbeļu, iekārtojuma priekšmetu, aparātu, iekārtu
virsmu, veļas, trauku, trauku mazgāšanas priekšmetu,
gumijas un polipropilēna paklāju, rotaļlietu, sporta
inventāra, slimnieku kopšanas priekšmetu, personiskās
higiēnas, medicīnisko mērķu izstrādājumu, cieto un
elastīgo endoskopu, ķirurģisko un stomatoloģisko
instrumentu, frizētavu instrumentu, manikīra un pedikīra
instrumentu, solāriju virsmu, masāžas salonu mazgāšanai
un dezinfekcijai, roku un cimdu dezinfekcijai,
kāju dezinfekcijai, apavu, slidu, slēpju zābaku iekšējās
virsmas dezinfekcijai un dezodorēšanai, dažādu
nepatīkamu smaku neitralizācijai un novēršanai.

Dezinficējošs līdzeklis ar mazgājošu efektu virsmu un
priekšmetu dezinfekcijai.
Aktīvā viela: četraizvietotā amonija savienojumi- alkildimetilbenzilamonija hlorīds
Līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas ūdens šķīdums, praktiski bez smaržas vai ar izvēlēto ēterisko eļļu
maisījuma smaržu. Koncentrāta рН 7,2 ± 1,0.
Priekšrocības: Plaša iedarbība uz mikrobiem, var lietot jebkuru virsmu tīrīšanai, piemīt
labas mazgāšanas īpašības, nefiksē organiskos netīrumus, nerada metāla koroziju. Ļoti ekonomisks
līdzeklis.
Pielietošana: Jebkuru virsmu un priekšmetu, iekārtu, instrumentu, trauku, inventāra dezinfekcijai.
Koncentrāta derīguma termiņš 2 gadi. Atšķaidītu šķīdumu izmantošanas termiņš 14 dienas.
Dezinfekciju veic ar paberžot, „saslapinot” vai mērcējot. Atšķaidīta šķīduma noskalošana no
apstrādātajām virsmām pēc dezinfekcijas nav nepieciešama. Ja nepieciešams var noslaucīt ar
tīru/mitru salveti. Galda traukus, laboratorijas traukus, iekārtas, instrumentus, rotaļlietas pēc
dezinfekcijas noskalo tekošā ūdenī.
Darba šķīdumu sagatavošana:
Saskaņā ar izvēlēto šķīduma koncentrācijas un ekspozīcijas laiku nepieciešamo līdzekļa daudzumu
pievienot tīram ūdenim.
10 litru līdzekļa šķīduma sagatavošanai:
1 litra līdzekļa šķīduma sagatavošanai:
0,5% šķīdumam – 50ml līdzekļa un 9950 ml ūdens
0,5% 5 ml līdzekļa un 995 ml ūdens
1% šķīdumam – 100 ml līdzekļa un 9900 ml ūdens
1% 10 ml līdzekļa un 990 ml ūdens
5% šķīdumam – 500 ml līdzekļa un 9500 ml ūdens
5% 50 ml līdzekļa un 950 ml ūdens
Iepakojuma veidi:
040/1
040/5

1L
5L

Ekspozīcijas
laiks:
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5%

Baktērijas:

5
min
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3
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5
min

2
min
5
min
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5
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Mikobaktērija
B5:
Sēnītes:
Vīrusi:

Dezinficējošs līdzeklis ar mazgājošu efektu virsmu
un priekšmetu dezinfekcijai
Aktīvā viela: četraizvietotā amonija savienojumi –alkildimetilbenzilamonija
hlorīds.
Pielietošanai gatavais līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas ūdens šķīdums, praktiski
bez smaržas vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu. рН 7,0 ± 0,3.
Priekšrocības: Plaša iedarbība uz mikrobiem , var lietot jebkuru virsmu
tīrīšanai, piemīt labas mazgāšanas īpašības, nefiksē organiskos netīrumus, nerada
metāla koroziju. Ļoti ekonomisks līdzeklis.
Pielietošana:
Jebkuru virsmu un priekšmetu, iekārtu, instrumentu, trauku, inventāra
dezinfekcijai. Derīguma termiņš 2 gadi. Dezinfekciju veic ar paberžot,
„saslapinot” vai mērcējot. Līdzekļa noskalošana no apstrādātajām virsmām pēc
dezinfekcijas nav nepieciešama. Ja nepieciešams var noslaucīt ar tīru/mitru salveti.
Galda traukus, laboratorijas traukus, iekārtas, instrumentus, rotaļlietas pēc
dezinfekcijas noskalo tekošā ūdenī.
Iepakojuma veidi:
041
200 ml ar smidzinātāju
041/1
1L
041/5
5L

Ekspozīcijas laiks
Baktērijas:

2 min.

Mikobaktērijas B5:

5 min.

Sēnītes:

15
min.

Vīrusi:

5 min.

Līdzeklis ātrai virsmu un priekšmetu dezinfekcijai
Aktīvās vielas: Etanola un propanola-2 (28% ±2%) maisījums,
Alkildimetilbenzilamonija hlorīds.
Pielietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas ūdens šķīdums, ar vieglu spirta
smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.
Priekšrocības: Plaša iedarbība uz mikrobiem, ekspress-ekspozīcija no 3-5
minūtēm, ātri nožūst, neatstāj pēdas uz apstrādājamām virsmām, nav nepieciešams
noskalot, var lietot jebkuru virsmu tīrīšanai, nerada metāla koroziju. Ļoti ekonomisks
līdzeklis, ērts dezinfekcijai grūti pieejamās vietās.
Pielietošana: Ātrai virsmu un priekšmetu, iekārtu dezinfekcijai ārstnieciski
profilaktiskās iestādēs, frizētavās, skaistuma salonos, SPA-centros, solārijos, viesnīcās,
tirdzniecības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, izglītības, komunālās un
sporta iestādēs/uzņēmumos. Dezinfekciju veic ar paberžot, „saslapinot”. Pie izlietojuma
normas 40-50ml/m2 līdzeklis neizsauc kairinājumu un nerada toksisku iedarbību.
Līdzeklim nepiemīt vietēji-kairinošas iedarbība uz ādu; nepiemīt sensibilizējoša
iedarbība
Iepakojuma veidi:
042
200 ml ar smidzinātāju
042/1
1L
042/5
5L

Ekspozīcijas laiks:
Baktērijas:

3 min.

Mikobaktērijas B5:

5 min.

Sēnītes:

5 min.

Vīrusi:

5 min.

Līdzeklis ātrai virsmu un priekšmetu dezinfekcijai
Aktīvās vielas: Etanola un propanola-2 (63% ±2%) maisījums,
alkildimetilbenzilamonija hlorīds.
Pielietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas spirta šķīdums, ar raksturīgu
spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.
Priekšrocības: Plaša iedarbība uz mikrobiem, ekspress-ekspozīcija no
30 sekundēm līdz 3 minūtēm, ātri nožūst, neatstāj pēdas uz apstrādājamām virsmām,
nav nepieciešams noskalot, var lietot jebkuru virsmu tīrīšanai, kas noturīgas pret spirta
iedarbību, nerada metāla koroziju. Ļoti ekonomisks līdzeklis, ērts dezinfekcijai grūti
pieejamās vietās.
Pielietošana: Ātrai virsmu un priekšmetu, iekārtu dezinfekcijai ārstnieciski
profilaktiskās iestādēs, frizētavās, skaistuma salonos, SPA-centros, viesnīcās,
tirdzniecības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, izglītības, komunālās un
sporta iestādēs/uzņēmumos. Dezinfekciju veic ar paberžot, „saslapinot”.
Izlietojuma norma: ne vairāk kā 50ml/m2 (vidēji – 30-40 ml/m2 ).
Iepakojuma veidi:
043
200 ml ar smidzinātāju
043/1
1L
043/5
5L

Ekspozīcijas laiks
Baktērijas:

30 sek.1 min.

Mikobaktērijas B5:

3 min.

Sēnītes:

3 min.

Vīrusi:

1 min.

Ekspozīcijas laiks

Līdzeklis ātrai instrumentu dezinfekcijai.
Aktīvās vielas: Etanola un propanola-2 (65% ±2%) maisījums,
alkildimetilbenzilamonija hlorīds, korozijas inhibitori.
Pielietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas spirta šķīdums, ar raksturīgu
spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.
Priekšrocības: Plaša iedarbība uz mikroorganismiem, ekspress-ekspozīcija
no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm, ātri nožūst, neatstāj pēdas uz apstrādājamām virsmām,
nav nepieciešams noskalot, var lietot jebkuru virsmu tīrīšanai, kas noturīgas uz spirta
iedarbību, nerada metāla koroziju. Ļoti ekonomisks līdzeklis, ērts dezinfekcijai grūti
pieejamās vietās.
Pielietošana: Ātrai instrumentu dezinfekcijai ārstnieciski profilaktiskās iestādēs,
frizētavās, skaistuma salonos, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Dezinfekciju veic ar
paberžot, „saslapinot”.
Iepakojuma veidi:
046
200 ml ar smidzinātāju
046/1
1L
046/5
5L

Baktērijas:

30 sek.1 min.

Mikobaktērijas B5:

3 min.

Sēnītes:

3 min.

Vīrusi:

1 min.

Ekspozīcijas laiks

Līdzeklis ātrai roku dezinfekcijai

Baktērijas:

3 min.

Aktīvās vielas: Etanola un propanola-2 (28% ±2%) maisījums,
alkildimetilbenzilamonija hlorīds, mīkstinošas un mitrinošas piedevas, ēteriskās
eļļas.
Lietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas spirta šķīdums, ar vieglu
spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.
Priekšrocības: Plaša iedarbība uz mikroorganismiem, ekspressekspozīcija no 30 sekundēm līdz 5 minūtēm, ātri nožūst, neatstāj pēdas uz
rokām, nav nepieciešams noskalot. Ļoti ekonomisks līdzeklis, nesausina roku
ādu, piemīt ilgstoša iedarbība 3 stundu garumā.
Pielietošana: Ātrai roku un cimdu dezinfekcijai ārstnieciski profilaktiskās
iestādēs, frizētavās, skaistuma salonos, SPA-centros, sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumos un citās iestādēs, kur nepieciešama roku dezinfekcija. Dezinfekciju
veic paberžot, saslapinot.
Iepakojuma veidi:
044
200 ml ar smidzinātāju
044/1
1L
044/5
5L

Mikobaktērijas B5:

5 min.

Sēnītes:

5 min.

Vīrusi:

5 min.

Ekspozīcijas laiks

Līdzeklis ātrai roku dezinfekcijai
Aktīvās vielas: Etanola un propanola-2 (63% ±2%) maisījums,
alkildimetilbenzilamonija hlorīds, mīkstinošas un mitrinošas piedevas,
ēteriskās eļļas.
Pielietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas spirta šķīdums, ar
raksturīgu spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.
Priekšrocības: Plaša iedarbības uz mikroorganismiem, ekspressekspozīcija no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm, ļoti ātri nožūst, neatstāj pēdas uz
rokām, nav nepieciešams noskalot. Ļoti ekonomisks līdzeklis, nesausina roku
ādu, piemīt ilgstoša iedarbība 3 stundu garumā.
Pielietošana: Ātrai roku un cimdu dezinfekcijai ārstnieciski profilaktiskās
iestādēs, frizētavās, skaistuma salonos, SPA-centros, sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumos un citās iestādēs, kur nepieciešama roku dezinfekcija.
Dezinfekciju veic paberžot, saslapinot.
Iepakojuma veidi:
045
200 ml ar smidzinātāju
045/1
1L
045/5
5L

Baktērijas:

30 sek.1 min.

Mikobaktērijas B5:

3 min.

Sēnītes:

3 min.

Vīrusi:

1 min.

Ekspozīcijas laiks

Līdzeklis ātrai kāju dezinfekcijai
Aktīvās vielas: Etanola un propanola-2 (63% ±2%) maisījums,
alkildimetilbenzilamonija hlorīds, mīkstinošas un mitrinošas piedevas, ēteriskās eļļas.
Lietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas spirta šķīdums, ar raksturīgu
spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.
Priekšrocības: Plaša iedarbība uz mikroorganismiem, ekspress-ekspozīcija no
30 sekundēm līdz 3 minūtēm, ļoti ātri nožūst, neatstāj pēdas, nav nepieciešams
noskalot. Ļoti ekonomisks līdzeklis, nesausina ādu, piemīt ilgstoša iedarbība 3 stundu
garumā. Samazina kāju svīšanu un tās radīto nepatīkamo smaku. Rada ādas un nagu
sēnīšu slimību ierosinātāju attīstībai nepiemērotu vidi. Pateicoties dabīgo eļļu esamībai,
palīdz atjaunot ādas aizsargfunkcijas.
Pielietošana:
Kāju dezinfekcijai ārstnieciski profilaktiskās iestādēs, skaistuma salonos, SPA-centros,
un citās iestādēs, kur nepieciešama kāju dezinfekcija. Uzsmidzināt uz kājām un ļaut
nožūt. Iedarbības laiks 30 sekundes.
Iepakojuma veidi:
045
200 ml ar smidzinātāju
045/1
1L
045/5
5L

Baktērijas:

30 sek.1 min.

Mikobaktērijas B5:

3 min.

Sēnītes:

3 min.

Vīrusi:

1 min.

Ekspozīcijas laiks

Līdzeklis ātrai apavu dezinfekcijai
Aktīvās vielas: Etanola un propanola-2 (63% ±2%) maisījums,
alkildimetilbenzilamonija hlorīds, ēteriskās eļļas.
Lietošanai gatavs līdzeklis ir caurspīdīgs, bezkrāsas spirta šķīdums, ar raksturīgu
spirta smaržu vai ar izvēlēto ēterisko eļļu maisījuma smaržu.
Priekšrocības: Plaša iedarbība uz mikroorganismiem, ekspress-ekspozīcija
no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm, ļoti ātri nožūst, neatstāj pēdas, nav nepieciešams
noskalot. Ļoti ekonomisks līdzeklis, ir ilgstoša iedarbība, neitralizē smakas.
Pielietošana:
Ātrai apavu dezinfekcijai ārstnieciski profilaktiskās iestādēs, sporta klubos, boulinga
centros, slidotavās, slēpju zābaku nomas punktos, kur nepieciešama apavu dezinfekcija.
Iesmidzināt apavos 3 ml, ievērojot, lai visas apavu iekšējās virsmas būtu pārklātas, ļaut
nožūt.
Iepakojuma veidi:
047
200 ml ar smidzinātāju
047/1
1L
047/5
5L

Baktērijas:

30 sek.1 min.

Mikobaktērijas B5:

3 min.

Sēnītes:

3 min.

Vīrusi:

1 min.
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Ražošana, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība
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