
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH OD 01.01.2021 

NAZWA 

PREPARATU 

STĘŻENIE ZAKRES 

BIOBÓJCZOŚCI 

CZAS 

DEZYNFEKCJI 

OBSZAR 

ZASTOSOWANIA  

UWAGI 

 

 

DESAM EFEKT 

0,25 % Bakteriobójczy, 

grzybobójczy, 

wirusobójczy 

(HBV/HCV/HIV) 

Tbc 

 

 

 

15 min 

Duże powierzchnie 

Do jednoczesnego mycia i 

dezynfekcji zmywalnych 

powierzchni i sprzętu 

medycznego 

Silnie zabrudzone powierzchnie i 

przyrządy należy wstępnie oczyścić 

mechanicznie a następnie 

zdezynfekować 

0,5% j.w. + rotawirusy 

 

 

 

DESAM EXTRA 

0,5 %  

Bakteriobójczy, 

grzybobójczy, 

wirusobójczy 

(HBV/HCV/HIV), Tbc 

 

 

 

 

          15 min 

Duże powierzchnie 

Do jednoczesnego mycia i 

dezynfekcji zmywalnych 

powierzchni i sprzętu 

medycznego 

Silnie zabrudzone powierzchnie i 

przyrządy należy wstępnie oczyścić 

mechanicznie a następnie 

zdezynfekować 

1% 

 

j.w. + rotawirusy 5 min 

INCIDIN FOAM Gotowy do użycia 

pianka 

Bakteriobójczy, 

grzybobójczy, 

wirusobójczy  osłonowe 

i bezosłonkowe, Tbc 

 

 

 

1 min 

Preparat do szybkiej 

dezynfekcji małych 

powierzchni i sprzętu  

nieodpornych na działanie 

alkoholi 

Nanieść preparat na powierzchnię aż 

do całkowitego pokrycia i 

pozostawić do wyschnięcia. 

Preferowana forma dezynfekcji przez 

przecieranie 

DESPREJ Gotowy do użycia  Bakteriobójczy, 

grzybobójczy, 

wirusobójczy  osłonowe 

i bezosłonkowe, Tbc 

 

 

 

1 min 

Preparat do szybkiej 

dezynfekcji małych 

powierzchni i sprzętu  

odpornych na działanie 

alkoholi 

Nanieść preparat na powierzchnię aż 

do całkowitego zwilżenia i 

pozostawić do wyschnięcia. 

Preferowana forma dezynfekcji przez 

przecieranie. Metodę natryskową 

wykorzystujemy tylko do 

trudnodostępnych miejsc 

DESAM  SPREY Gotowy do użycia Bakteriobójczy, 

grzybobójczy, 

wirusobójczy  osłonowe 

i bezosłonkowe, Tbc 

 

 

 

 

 

30 sek. 

Preparat do szybkiej 

dezynfekcji małych 

powierzchni i sprzętu  

odpornych na działanie 

alkoholi 

Środek należy rozprowadzić przy 

pomocy husteczek jednorazowych 

tak, aby  dokładnie zwilżyć całą 

powierzchnię. Metodę natryskową 

wykorzystujemy tylko do 

trudnodostępnych miejsc 



MELISEPTOL  

CHUSTECZKI  

Gotowe do użycia Bakteriobójczy, 

grzybobójczy, 

wirusobójczy  osłonowe 

i bezosłonkowe, Tbc 

 

 

1 min 

Preparat do szybkiej 

dezynfekcji małych 

powierzchni i sprzętu  

odpornych na działanie 

alkoholi 

Zwilżyć całą dezynfekowaną 

powierzchnię przez przetarcie i 

pozostawić do wyschnięcia 

MEDICARINA/ 

CHLORAMIX 

0,36 % B, F, V, TBC 15 min Do dezynfekcji powierzchni 

i sprzętu przez zanużenie 

bez zanieczyszczenia 

organicznego 

Materiał organiczny zebrać ligniną/ 

ręcznikiem. Pokryć dezynfekowaną 

powierzchnię przygotowanym 

roztworem. 

Po dezynfekcji wywietrzyć 

pomieszczenie 
1,80 % B, F, V, TBC 15 min Do dezynfekcji powierzchni 

i sprzętu przy zabrudzeniu 

krwią, wydalinami, 

wydzielinami i Clostridium 

difficile 

 

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI RĄK 

 

SPITADERM Gotowy do użyci Bakteriobójczy, 

grzybobójczy, 

wirusobójczy  osłonowe 

i bezosłonkowe, Tbc 

 

 

 

30 sek 

Higieniczna dezynfekcja 

rąk 

Nanieść na suchą skórę rąk , 

dezynfekować według procedury 

SPIRIGEL Gotowy do użycia 

preparat w żelu 

Bakteriobójczy, 

grzybobójczy, 

wirusobójczy  osłonowe 

i bezosłonkowe, Tbc 

 

 

 

15 – 30  sek 

Higieniczna dezynfekcja 

rąk 

Nanieść na suchą skórę rąk , 

dezynfekować według procedury 

AHD 1000 

 

 

 

 

Gotowy do użycia Bakteriobójczy, 

grzybobójczy, 

wirusobójczy  osłonowe 

i bezosłonkowe, Tbc 

 

 

 

30 sek 

Higieniczna dezynfekcja 

rąk 

Nanieść na suchą skórę rąk , 

dezynfekować według procedury 

DESDERMAN PURE Gotowy do użycia Bakteriobójczy, 

grzybobójczy, 

wirusobójczy  osłonowe 

i bezosłonkowe, Tbc 

 

 

 

 

30 sek 

Higieniczna dezynfekcja 

rąk 

Nanieść na suchą skórę rąk, 

dezynfekować według procedury 

 



PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH 

 

SKINSEPT 

 

 

 

 

Gotowy do użycia  x 15sek – 1 min Odkażanie skóry przed 

iniekcjami, pobraniem krwi 

– 15 sek 

Odkażanie skóry przed 

punkcją – 1 min 

Spryskać obszar skóry i pozostawić 

do wyschnięcia 

MED. HYGIENIC Gotowy do użycia 

gazik 

x 15 sek -1 min Odkażanie skóry przed 

iniekcjami , pobraniem krwi 

Zwilżyć dezynfekowany obszar 

skóry i odczekać zalecany czas 

dezynfekcji 

 

OCTENISEPT PLYN Gotowy do użycia x 1 min Profilaktyka i leczenie 

zakażeń ran, błon 

śluzowych 

Przemyć ranę , błonę śluzową . 

OCTENILIN GEL Gotowy do użycia  X Nałożony na ranę 

działa do 4 dni 

Nawilżanie i oczyszczanie 

skolonizowanych, 

zakażonych ran . 

Preparat zachowuje swoje 

właściwości 4 tygodnie po otwarciu 

      

 


