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Incidin Rapid Incidin Pro Incidin Extra N Medicarine
 Концен- Експо- Концен- Експо- Концен- Експо- Концентрация Експо-
 трация зиция трация зиция трация зиция в (%) зиция
 в (%)  в (%)  в (%)   
 
Дезинфекция на повърхности 0,25 1 час 0,25 1 час 0,25 4 часа 1 табл./10 л. вода 5 мин.
в болничната и обща практика: 0,5 30 мин. 0,5 30 мин. 0,5 1 час
бактерициден, фунгициден 0,75 5 мин. 1,0 15 мин. 1,0 30 мин.
(Candida albicans)     2,0 15 мин.

Дезинфекция на повърхности
при рискова епидемиологич-
на ситуация:
Ефективност срещу Tbc 3,0 1 час 2,0 2 часа   1 табл./10 л. вода 30 мин.
   4,0 1 час

Ефективност срещу вируси:
HBV 0,25 5 мин. 0,25 30 мин. 1,0 15 мин. 2 табл./10 л. вода 30 мин.
HCV 0,25 5 мин. 0,25 30 мин. 1,0 15 мин.
HIV 0,25 5 мин. 0,25 30 мин. 1,0 15 мин. 2 табл./10 л. вода 30 мин.
Herpes, H1N1/H5N1     1,0 15 мин.
Adeno 0,25 15 мин. 2,0 1 час 2,0 1 час
Rota 0,25 15 мин. 1,5 5 мин. 0,25 5 мин.
Polyoma   1,5 15 мин. 1,0 1 час
Noro   1,5 30 мин. 1,0 4 часа
Polio 2,0 1 час

Ефективност срещу спори 2,0 1 час

Продукт

Incidin™ Rapid
АДВ: ЧАС, Глутаров алдехид, Дидецилдиметил амониев хлорид
Концентриран препарат за едновременно почистване и дезинфекция на повърхно-
сти, несъдържащ формалдехид. Особено подходящ е за използване в операционни,
интензивни отделения и навсякъде, където наред с контаминацията от патогенни
микроорганизми, проблем представляват и замърсяванията от кръв, секрети и др.
•Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. Tbc), гъби, вируси: HBV, HCV,
HIV, BVDV, Rota, Adeno, Vaccinia, Polio. •Спороциден. •Много добри почистващи
свойства.•Много добра съвместимост с различните видове материали.
Предлага се в туба – 6L = 2400L работен разтвор

Incidin™ Extra N
АДВ: Глюкопротамин, Четвъртични амониеви соли
За почистване и дезинфекция на всички миещи се повърхности и предмети в
болнични заведения, частни лекарски и стоматологични практики, детски градини,
хотели и др. Особено подходящ за употреба в детски и неонатологични отделения,
вкл. за дезинфекция на кувьози.
•Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. MRSA), гъби, вируси: HBV, HCV,
HIV, Herpes, Rota, Adeno, Papova, Polyoma, H1N1, H5N1, Noro.•Без летливи субстанции –
нисък до липсващ алергизиращ потенциал.•Много добри почистващи свойства.
•Приятно ароматизиран.
Предлага се в туба – 6L = 2400L работен разтвор

Medicarine™
АДВ: Натриев дихлоризоцианурат
За дезинфекция на всички миещи се повърхности и предмети в болнични заведения,
санитарни възли, лабораторна стъклария, предмети за обслужване на болния,
предмети за еднократна употреба преди изхвърляне и др.
•Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл Tbc и метицилин резистентни
Staph.), гъбички, вируси (вкл. HIV, HBV).
•Препаратът е във вид на таблетки, което осигурява лесно и точно дозиране.
•Ниска работна концентрация - ниска цена на работния разтвор.
Предлага се в опаковка от 300 таблeтки = 3000L работен разтвор

Incidin™ Pro
АДВ: 2-Феноксиетанол, Четвъртични амониеви соли
За почистване и дезинфекция на всички миещи се повърхности и предмети в
болнични заведения, частни лекарски и стоматологични практики, детски градини,
хотели и др. Особено подходящ за употреба в детски и неонатологични отделения.
•Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. Tbc), гъби, вируси: HBV, HCV,
HIV, Rota, Adeno, Polyoma, Noro.•Великолепни почистващи свойства.
•Икономична дозировка.•Без добавка на оцветители и ароматизатори.
Предлага се в туба – 6L = 2400L работен разтвор

Концентрирани препарати за почистване и дезинфекция на

големи повърхности, подове, стени, сaнитарни възли и др.
.....................................................................



Incidin™ Liquid
АДВ: Изопропанол,
n-Пропанол
-Широк спектър на действие сре-
щу бактерии (вкл Tbc), гъбички,
вируси (вкл. HIV, HBV). 
Не съдържа алдехиди.  Прилага се
както чрез забърсване, така и
под формата на спрей при труд-
но достъпни места (разход: 30-40
мл/м2).•Много кратко експози-
ционно време.•Изсъхва много
бързо, без да остава следи, освен
приятния аромат.
Предлага се в кашон 2 туби от
по 5L и в пластмасови шишета
от 1L в кашон по 12 бр.

Incidin™ Oxyfoam S
АДВ: Водороден пероксид
Готова за употреба пяна с иновативна формула, несъдържащ алкохоли, предлагаща решения
с широк спектър на действие: За почистване и дезинфекция на повърхности в здравни за-
ведения, вкл. такива със завишен инфекциозен риск, повърхности на медицинска апаратура,
вкл. на ехографски сонди, външни и вътрешни повърхности на кувьози и др.
•Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл., Tbc и микобактерии), фунги (C. al-
bicans), вируси: HBV, HCV, HIV, H5N1, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio.
•Спороциден: срещу Clostridium difficile, Bacillus subtilis.•Изключително кратко експози-
ционно време.•Изсъхва много бързо, без да остава следи.
Предлага се в кашон 6 бр. пластмасови шишета от 0,750L с разпръскватели.

Incidin™ Oxywipe S
АДВ: Водороден пероксид
Готови за употреба кърпички с иновативна формула, несъдържащи алкохоли,
предлагащи решения с широк спектър на действие: За почистване и дезинфек-
ция на повърхности в здравни заведения, вкл. такива със завишен инфекциозен
риск, повърхности на медицинска апаратура, вкл. на ехографски сонди, външни
и вътрешни повърхности на кувьози и др.
•Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл., Tbc и микобактерии),
фунги (C. albicans), вируси: HBV, HCV, HIV, H5N1, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio.
•Спороциден: срещу Clostridium difficile, Bacillus subtilis.
•Изключително кратко експозиционно време.
•Изсъхва много бързо, без да остава следи.
Предлага се в кашон 6 бр. опаковки по 100 кърпички

    

 Incidin Oxyfoam S Incidin Liquid
 Концен- Експо- Концен- Експо-
 трация (%) зиция трация (%) зиция

 неразреден 1 мин. неразреден 1-5 мин.

 Incidin Oxyfoam S Incidin Liquid
Ефективност срещу Tbc неразреден 5 мин. неразреден 1-5 мин.
Ефективност срещу вируси:    
HBV неразреден 15 сек. неразреден 30 сек.
HCV неразреден 15 сек. неразреден 30 сек.
HIV неразреден 15 сек. неразреден 30 сек.
H5/N1 неразреден 15 сек.  
Adeno неразреден 30 сек. неразреден 1 мин.
Papova   неразреден 10 мин.
Rota   неразреден 30 сек.
Noro неразреден 1 мин. неразреден 10 мин.
Polyoma SV40 неразреден 30 sek.  
Polio неразреден 2 мин.  
Ефективност срещу спори:    
Clostridium difficile неразреден 3 мин.  
Bacillus subtilis неразреден 15 мин.

Дезинфекция на повърхности в болничната и обща практика:
бактерициден, фунгициден (Candida albicans)

Дезинфекция на повърхности при рискова епидемиологична ситуация

Готови за употреба препарати за бърза дезинфекция

на малки повърхности
.....................................................................



Препарати за ръчно почистване и дезинфекция на
хирургичен инструментариум, анестезиологична
екипировка, лабораторна стъклария, специална
медицинска апаратура (ендоскопи)
.....................................................................

Sekusept™ Forte
АДВ: Формалдехид, Глиоксал, Глутаров алдехид, Бензалкониев хлорид 
•Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. Tbc), гъбички, вируси: HBV, HIV, Ade-
no, Vaccinia, Papova, Polio.
•Препарат за дезинфекция на флексибелни и твърди ендоскопи (съвместна разработка
с централата на "Olympus", Япония).
•Благодарение на вложените антикорозионни добавки, продуктът е  щадящ за инстру-
ментите и след многократно приложение.
•Веднъж приготвен, работният разтвор е годен за използване до 7 дни, а неизползва-
ният може да се съхранява до 14 дни.
•СЕ маркировка.
Предлага се в туба – 6L = 1200L работен разтвор

Sekusept™ Pulver Classic
АДВ: Пероцетна киселина - източник на активен О2 (образува се in
situ)
Високоефикасен почистващ препарат за медицински инструментариум с дезинфекцира-
що действие. В състава му е включен биологично разграждащ се кислороден активатор,
както и инхибитори на корозията.
•Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. Tbc), гъбички, вируси: HBV, HIV,
BVDV, Rota, Adeno, Vaccinia, Papova, Polio.
•Лесен за дозиране (приложена към опаковката дозираща лъжичка), незапрашаващ гра-
нулат, работният разтвор практически е без миризма.
•Повече от великолепни почистващи свойства, след използването му най-често не се
налага механичното почистване на материалите.
•СЕ маркировка.
Предлага се в пластмасови кофи от 2кg в кашон по 4 броя = 400L работен
разтвор, пластмасова кофа от 10кg = 500L работен разтвор

 Sekusept Forte              Sekusept Pulver Classic        Sekusept Aktiv 
      
 Концен- Експо- Концен- Експо- Концен- Експо-
 трация (%) зиция трация (%) зиция трация(%) зиция
      
Дезинфекция на инструменти, 0,5 30 мин. 2,0 1 час 1,0 1 час
анестезиологична екипировка, 1,0 15 мин. 4,0 15 мин. 2,0 5 мин.
лабораторна стъклария, 2,0 5 мин.    
ендоскопска техника (вкл. Tbc) 3,0* 1 час* 5,0* 2 часа*  
               *(при Tbc)                  *(при Tbc)            (вкл. при Tbc) 
      
Ефективност срещу вируси:      
HBV 3,0 30 мин. 2,0 15 мин. 1,0 1 час
HCV 3,0 30 мин. 2,0 15 мин. 1,0 1 час
HIV 3,0 30 мин. 2,0 15 мин. 1,0 1 час
Rota   1,0 1 час 2,0 10 мин.
Adeno 2,0 15 мин. 2,0 15 мин. 2,0 10 мин.
Polio   2,0 2 часа 2,0 10 мин.
      
Дезинфекция на инструменти 1,5 5 мин. 2,0 15 мин. 2,0 5 мин.
в ултразвукова вана      
Ефективност срещу спори:      
Bacillus subtillis       2,0 15 мин.
Clostridium difficile     2,0 5 мин.

Приложение



Sekumatic™ Multiclean
Течен меко алкален препарат с изразени почистващи свойства спрямо типичните
замърсявания в медицинската сфера като напр. кръв, белтъци, серум. За използване в
дезинфекторни машини в условията на термична дезинфекция в почистващата фаза.
Особено пригоден за третиране на инструменти от елоксиран алуминий и други
чувствителни материали.
•Почиства основно инструментите.
•Особено подходящ за третиране на чувствителни материали като напр. елоксиран
алуминий. - Активен и в твърда вода.
•Благодарение на вложените антикорозионни добавки, щадящ за инструментите и
след многократно приложение.
•Не е пенлив. - Дозировка: 5-8 мл./л. 
Предлага се в пластмасова туба от 5L в кашон по 3 броя. 

Sekumatic™ FNP
Течен неутрализиращ препарат на основата на фосфора киселина. За тунелни машини за
миене и дезинфекция и за автоматични миялни машини с дозиращи помпи в медицинската
и лабораторната практика
•Неутрализация след алкално почистване.
•За основно почистване на хирургични инструменти чрез потапяне във вана.
•Дозировка: 1-2 мл./л. 
Предлага се в пластмасова туба от 5L в кашон по 3 броя. 

Sekusept™ Aktiv
АДВ: Пероцетна киселина - източник на активен О2 (образува се in situ)
Високоефикасен почистващ препарат за медицински инструментариум с дезинфекцира-
що действие. В състава му е включен биологично разграждащ се кислороден активатор,
както и инхибитори на корозията.
•Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. Tbc), гъбички, вируси: HBV, HCV, HIV,
Adeno, Rota, Polio, спори.
•Спороцидният ефект се постига при ниски работни концентрации и изключително
кратко време.
•Лесен за дозиране (приложена към опаковката дозираща лъжичка), незапрашаващ гра-
нулат, работният разтвор практически е без миризма.
•Повече от великолепни почистващи свойства, след използването му най-често не се
налага механичното почистване на материалите.
•Препарат за дезинфекция и химическа стерилизация на флексибелни и твърди ендо-
скопи (съвместна разработка с централата на "Olympus", Япония).
•Благодарение на вложените антикорозионни добавки, продуктът е щадящ за инстру-
ментите и след многократно приложение.•СЕ маркировка.
Предлага се в пластмасови кофи от 1,5кg в кашон по 4 броя = 600L работен
разтвор, пластмасова кофа от 6kg = 600L работен разтвор

Seku™ Zyme
Течен концентриран препарат от ензимна основа за предварително ръчно почистване на
хирургични инструменти и медицински изделия, включително на гъвкави ендоскопи.
•Превъзходни почистващи свойства.
•Пълна съвместимост с голямо разнообразие от материали, антикорозионни добавки.
•Съдържа нейоногенни повърхностноактивни вещества и ензими, подпомагащи
разграждането на протеините. 
•Слабо пенлив препарат, лесен за отмиване.
•Не съдържа аромати, приятен за ползване при ръчно почистване на инструменти.
•Течен продукт, предпазващ в голяма степен от алергизация и развитие на
свръхчувствителност.
Предлага се в пластмасови шишета с дръжка по 2L в кашон по 4 броя. 

Препарати за ръчно и машинно почистване
.....................................................................



Средства за хигиенна и хирургична
дезинфекция на ръце

Skinman™ Soft Protect
АДВ: Етанол
Алкохолен продукт с широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. Tbc),
гъби (C. Albicans), вируси: HBV/HCV/HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio.
•Особено щадящ за кожата: съдържа Витамин Е –предпазва клетките от действието
на свободни радикали – Глицерин – овлажнява кожата и Пантенол –омекотява и регене-
рира кожата. 
•Кратко експозиционно време: 20 сек. хигиенна дезинфекция, 90 сек. - хирургична дезин-
фекция на ръце.
Предлага се в туби от 5L и в пластмасови шишета от 0,5L в кашон по 24 бр.

Дозатор Dermados
Стенно дозиращо устройство за точно и икономично дозиране на
средства за миене, дезинфекция и поддържане на ръце и кожа
•Хигиенично дозиране чрез задействане с лакът.
•Съвременен дизайн и прозорче за контрол на нивото на препарата.
•Лесен монтаж и безпроблемна подмяна на дозиращите шишета.
•Възможност за регулиране на дозираното количество препарат.
•С корпус, изработен от здрава, неподдаваща се на надраскване и устойчива на
действието на алкохоли пластмаса.
•С универсално приложение в болници, частни лекарски кабинети, старчески и детски
домове, спасителни служби, кухни, перални, предприятия на хранително-вкусовата
промишленост. 

Skinman™ Foam
АДВ: Етанол
Новият продукт от Еколаб, Скинман Фоум е специално разработен за да бъде нежен към
кожата на ръцете, но в същото време високоефикасен срещу патогените, причиняващи
ВБИ.
•Алкохолен продукт под формата на пяна с широк спектър на действие срещу бакте-
рии, фунгии, пълен вирусоциден спектър: HBV/HCV/HIV, Rota, Noro, Adeno, Polio, Ebola.
•Особено нежен към кожата: съдържа Витамин Е – предпазва клетките от
действието на свободни радикали, Глицерин – овлажнява кожата, Ниацинамид - засилва
защитната функция на кожата, Диметикон – запазва влажността на кожата.
•Кратко експозиционно време: 30 сек. хигиенна дезинфекция, 120 сек. хирургична дезин-
фекция на ръце.
Предлага се в пластмасови шишета от 600 мл. с помпа за лесно нанасяне,
както и в 750 мл разфасовки специално създадени за дозатор Nexa.

.......................................................................



Silonda™
Лосион, поддържащ и регулиращ влажността на кожата, съдържа пчелен восък.
•Регулира съдържанието на влага и масти в кожата, особено когато е подложена на
често миене и дезинфекция.•Попива веднага и не оставя никакви следи.
•Създава приятно усещане за прохлада и свежест, особено след облъчване с инфрачер-
вени или ултравиолетови лъчи или нагревки.
•Икономичен при използване, може да се използва с дозировъчна помпа или чрез стен-
но дозиращо устройство.
Предлага се в пластмасови шишета от 0,5L в кашон по 24 бр.

Лосиони

Средства за дезинфекция на кожа 

Manisoft™ 
Лосион за миене и къпане
•Не съдържа сапун, почиства щадящо, със съответно
на кожата рН.
•Образува мека пяна с приятен аромат.
•Запазва естествения защитен слой на кожата.
•Отстранява остатъци от козметични кремове.
•Подходящ при случаи с алергии и чувствителност към сапуни.
Предлага се в пластмасови шишета от 0,5L
в кашон по  24 бр. и в туба от 6L

Skinsept™ Color
АДВ: Изопропанол, Етанол, Водороден пероксид 
Специализиран оцветен продукт на алкохолна основа за предоперативна дезинфекция на
кожа, както и преди инжекции, пункции, вземане на кръв, ваксинации, при смяна на превръзки.

•Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. Tbc), вируси: HBV, HIV, гъбички
(C. Albicans).
•Не съдържа йод - приложим при алергични към йода пациенти, както и при операции
в областта на щитовидната жлеза.
•Комбинация от различни алкохоли, което осигурява разграждане на мастния слой на
кожата, продължителен ефект и бързо изсъхване без никакви остатъци върху кожата.
•Водно разтворим оцветител - отлично маркиране на оперативното поле, безпро-
блемно отстраняване от текстил и подови настилки (вкл. PVC).
•Съдържащият се в него водороден пероксид му придава свойството "Автостерил-
ност"  (Европейски патент № 0016319).
Предлага се в пластмасови шишета от 0,5L в кашон по 24 бр.

Hydrex™ Surgical Scrub
АДВ: Хлорхексидинглюконат
Продукт, несъдържащ алкохол с бактерицидно, фунгицидно действие, ефикасен срещу
вируси с обвивка, вкл. респираторни вируси.
•Съчетава миещ с дезинфекциращ ефект: два продукта в един.
•Щадящ за кожата.
•Широко поле за приложение: освен за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце, прило-
жим за предоперативно къпане на пациенти, хигиенна дезинфекция в предприятия на хра-
нително-вкусовата промишленост, кухни, хотели и др.
•Кратко експозиционно време: 60 сек. хигиенна дезинфекция, 1+2 мин. - хирургична дезин-
фекция на ръце.
Предлага се в пластмасови шишета от 0,5 л. в кашон по  12 бр.
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.................



ЗА МНОГО-
КРАТНА

УПОТРЕБА

ИНДИКАТОР
ЗА НИСКО
НИВО НА

ПРОДУКТА

Показва срока
на годност и

количеството
продукт за лесно

и навременно
заменяне

СКРИТ
КЛЮЧ

Възможност
за дозиране на

различни типове
продукти -
течност,

пяна

СГЪВАЕМА
ОПАКОВКА

НИСКО
ОСТАТЪЧНО
КОЛИЧЕСТВО

РЕЦИКЛИ-
РУЕМА

ПАКОВКА

Минимизиране
на количеството
отпадъци с грижа

към околната
среда

ДОЗАТОР

NEXA
СЪС СЕНЗОР НЕПРОМЕНЯЩО

СЕ ДОЗИРАНЕ
ОТ ПЪРВАТА

ДО ПОСЛЕДНАТА
КАПКА

ДЪЛЪГ
ЖИВОТ НА
БАТЕРИИТЕ
ДО 33,000

ДОЗИ

LED
ИНДИКАТОР

ЗА ЗАРЯДА НА
БАТЕРИИТЕ

СМЯНАТА НА
БАТЕРИИТЕ

СТАВА БЪРЗО
И ЛЕСНО

ПОМПА,
КОЯТО НЕ
НАКАПВА

Помпата
издърпва излишния
продукт навътре,

като предпазва
от падане,

подхлъзване и
прахосване

на продукта

АНТИ-
МИКРОБЕН
БУТОН ЗА

НАТИСКАНЕ

Съдържа
сребърен фосфат, за
да възпрепятства

растежа
на бактерии

МЕТОДИКА
ЗА ХИГИЕННО
ИЗМИВАНЕ
НА РЪЦЕ

Възможност
за поставяне

на допълнителни
графики за

насърчаване
дезинфекцията

на ръце

Съответства
на повечето

съществуващи
дозатори, за да се
избегне нуждата
от допълнително

пробиване

УНИВЕРСАЛНИ
МОНТАЖНИ

ТОЧКИ

Осигурява
защита,

особено когато
дозаторите

са разположени
в общи

помещения

Ecolab разработи нова система за хигиена на ръцете,
която съчетава продуктите ни с уникално решение 
за дозиране, увеличавщо ефективността и намаляващо
риска от ВБИ.
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