
Półmaska KN-95,  
klasa ochrony FFP2   
CE EN 149:2001+A1:2009,  
pięciowarstwowa,  
wysoka jakość

Przyłbica  
ochronna na twarz  
z regulowanym paskiem  
z tworzywa sztucznego

dodatkowa  
osłona - 5 zł 

13,-

PRODUKTY DO OCHRONY OSOBISTEJ

185,- / 50 szt.

Półmaska Filtrująca  
310 SV FFP3.  
Najwyższy poziom filtracji!  
Zawiera filtr P3 o najwyższym  
poziomie filtracji powietrza.  
Do stosowania  
przez 8 godzin. 175,- / 10 szt.

Jednorazowe zarękawki foliowe,  
mocne, z gumkami

Rękawiczki medyczne jednorazowe, wysoka jakość, 

lateksowe nitrylowe

Czepek z włókniny  
polipropylenowej  
złożony w harmonijkę.  
Kolor niebieski

/ 100 szt.
18,-

Rękawice jednorazowe,  
foliowe, mocne i solidne

/ 100 szt.
3,80

Osłony foliowe na obuwie  
typ kalosze: wykończone  
luźnie, szerokość 35cm,  
wysokość 70cm,
można je również  
stosować na ręce  
i kończyny górne  
pacjenta!  

Fartuch chirurgiczny jednorazowy, wykonany z włókniny typu 
spunbond. Z tyłu wiązany na troki, mankiety ze ściągaczami.
Włóknina 40g/m2, grubsza niż inne dostępne na rynku!

18,-
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 40,-
/ 100 szt.

 50,-
/ 100 szt.

150,-
/ 20 szt.

/ 100 szt.

Osłony foliowe  
na obuwie,  
wykończone  
elastyczną gumką.

18,-
/ 100 szt.

24,-
/ 100 szt.

35,-
/ 50 szt.

Maska medyczna  
trójwarstwowa,  
wysoka jakość,  
atest medyczny CE,  
atest dopuszcza  
do stosowania  
przez personel  
medyczny

Neocide Spray 
Biobójczy, gotowy do użycia,  
do stosowania na skórę, błony  
śluzowe, także w jamie ustnej. 

Warto spryskać jamę ustną  
przed leczeniem 

stomatologicznym

30,-

Bezdotykowy Termometr  
elektroniczny do czoła 
Yuwell YT-02 

129,-

Isiluxx  
Okulary  
ochronne  
dla Pacjenta  
lub lekarza  

/ 40 szt.
180,-

OFERTA  
PROMOCYJNA

uPRzEJMiE iNFORMuJEMY, żE wPROwAdziliśMY dO NAszEJ OFERTY CENiONE NA RYNku  
wYsOkiEJ JAkOśCi PROdukTY dO dEzYNFEkCJi MEdilAb w NAJkORzYsTNiEJszYCh CENACh !



Taski Sprint  
Degrem  
Preparat do mycia  
i dezynfekcji  
powierzchni  
oraz wyposażenia  
pomieszczeń  
1l koncentrat 1:200

30,-

Taski Sprint  
Degrem  
Preparat do mycia  
i dezynfekcji  
powierzchni  
oraz wyposażenia  
pomieszczeń  
5l koncentrat 1:200

120,-

Lysofomin 3000
Preparat  
do dezynfekcji  
narzędzi,  
endoskopów  
i innych wyrobów  
medycznych  
oraz powierzchni,  
butelka 1l.  
Koncentrat 1:400 70,-

Lysofomin 3000
Preparat  
do dezynfekcji  
narzędzi,  
endoskopów  
i innych wyrobów  
medycznych  
oraz powierzchni,  
kanister 5l.  
Koncentrat 1:400 325,-

Enzymex L9 
Trójenzymatyczny  
preparat do mycia  
i dezynfekcji narzędzi,  
endoskopów oraz  
innych wyrobów  
medycznych.  
1l, koncentrat 1:200

88,-

33,-
w wygodnej tubie

Sani-Cloth PLUS Chusteczki do mycia, dezynfekcji po-
wierzchni i sprzętu medycznego. Szerokie spektrum działania 
również na koronawirus. Na bazie alkoholu i QAV. Aktywność 
już od 30 sekund. Ekonomiczne opakowanie.

/ 200 szt.

Chusteczki  
alkoholowe
MEDIWIPES PLUS  
100 szt. w tubie

Chusteczki  
bezalkoholowe  
do dezynfekcji  
powierzchni  
i sprzętu 
medycznego.  
Mediwipes DM 
100 szt. w tubie15,-

15,-

Emulsja  
do pielęgnacji  
rąk, 330 ml  
z pompką 

14,-

Preparat  
do dezynfekcji  
rąk i skóry  
AHD 1000 
butelka 500ml

Krem do skóry,  
rąk i ciała Sterisol  
Skin Cream 
w woreczku 700 ml 

23,- 65,-

Żel do higienicznej  
i chirurgicznej  
dezynfekcji rąk  
Sterisol PHAGO’GEL  
w woreczku 700ml 

34,-

Sterisol  
Liquid Soap  
Emulsja  
do chirurgicznego  
i higienicznego  
mycia rąk i ciała  
w woreczku  
700 ml 

35,-

Preparat  
do dezynfekcji  
rąk i skóry  
AHD 1000 
kanister 5l

180,-

Oxivir Excel Foam 
Piana do dezynfekcji  
powierzchni i sprzętu  
medycznego w sprayu  
750 ml

27,-

MediQuick 
Płyn do szybkiej  
dezynfekcji 
powierzchni 
ze spryskiwaczem,
1l

26,-

MediQuick 
Płyn do szybkiej  
dezynfekcji 
powierzchni, 
kanister 5l

112,-

Aeorodosin 
2000 
Preparat  
do szybkiej  
dezynfekcji  
powierzchni  
i nieinwazyjnych  
wyrobów  
medycznych  
w aerozolu, 1l

48,-

Aeorodosin 2000 
Preparat  
do szybkiej  
dezynfekcji  
powierzchni  
i nieinwazyjnych  
wyrobów  
medycznych  
w aerozolu, 
kanister 5l 200,-

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI I PIELĘGNACJI RĄK

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I SPRZĘTU

Phago’Gel
Żel do higienicznej  
i chirurgicznej  
dezynfekcji rąk,  
1000 ml z pompką 

33,-

Phago’Gel
Żel do higienicznej  
i chirurgicznej  
dezynfekcji rąk,  
kanister 5l

130,-

Mydło  
do higieny  
i mycia rąk  
Sterisol  
FARENA  
5l

79,-z gliceryną

DEZX alkoholowy  
preparat  
do dezynfekcji rąk.  
W skład wchodzi  
70% alkoholu.  
Łagodny dla skóry. 

5l.

48,-

DEZ ACTIVE  
MAX alkoholowy  
preparat  
do dezynfekcji
 powierzchni. 
W skład wchodzi  
73% alkoholu.

48,-

5l.

Automatyczny  
dozownik płynu  
dezynfekcyjnego  
1L LT-X11  
na baterie  
lub zasilacz,  
podaje płyn  
w aerozolu

189,-

Dozownik ścienny 
Sterisol z ramieniem,  

na woreczki 700 ml 

75,-

Płyn do dezynfekcji  
rąk i skóry  
AHD 1000 Sterisol  
w woreczku 700ml

35,-

Dozownik łokciowy  
ścienny do płynów  
dezynfekcyjnych  
lub mydła, wykonany  
ze stali nierdzewnej  

95,-

Stojak biurkowy  
do dozownika, 

wykonany  
ze stali 

nierdzewnej

130,-



PRODUKTY DO OCHRONY UNITU

Półrękawy na końcówki stomatologiczne oraz na ssak i ślinociąg wraz z rękawami, 2 szerokości: 

5cm (szer.) x 90cm (dług.)  
zalecany do turbiny, kątnicy,  

skalera, ślinociągu.

7cm (szer) x 90cm (dług)  
zalecany do ssaka,  

strzykawko dmuchawki, 
lampy światłoutwardzalnej 

długopisowej

5 cm 7 cm 

38,-
/ 250 szt.

42,-
/ 250 szt.

Folia ochronna na końcówkę stomatologiczną, stożkowe 
zakończenie 2,8 cm szer. Idealna do turbiny, kątnicy oraz 
skalera

48,-
/ 500 szt.

Folia ochronna na końcówkę stomatologiczną, stożkowe 
zakończenie 3,8 cm szer. Idealna do turbiny, kątnicy  
oraz skalera

Folia ochronna na strzkawko dmuchawkę, prosto  
zakończona, wymiary 6,5x25 cm. Końcówkę dmuchawki 
wprowadza się na zewnątrz folii przez specjalny otwór 

Jednorazowa folia na kamerę wewnątrzustną. 
Wymiary: 10,2x2 cm, folia pasuje również do końcówek stomatologicz-
nych, zaokrąglony kształt dopasowuje się do kształtu końcówek

48,- / 500 szt.

48,- / 500 szt.

Jednorazowa folia na czujnik RVG, wymiary: 3,8x20 cm
folia pasuje również do końcówek stomatologicznych oraz  
do uchwytów

Jednorazowa foliowo papierowa folia na kamerę 
wewnątrzustną, zaokrąglone zakończenie

48,-
/ 500 szt.

48,-
/ 500 szt.

48,-
/ 500 szt.

Folia ochronna jednorazowa  
na zagłówek, 25x36cm

65,-
/ 250 szt.

Folia ochronna, samoprzylepna na pulpit stomatologiczny  
i inny sprzęt medyczny. Transparentna mocna folia do ochrony 
pulpitu unitu, USG itp. Można ją spryskać środkami do dezyn-
fekcji, bardzo ekonomiczna, dług. 75m, szer. 50 cm

55,-

folia na uchwyt pulpitu lub lampę, 60x25 cm

44,-
/ 500 szt.

Folie ochronne na końcówki  
stomatologiczne, końcówka  
foli zwężona i zaokrąglona  
żeby dopasować się  
do kształtu turbiny,  
kątnicy, skalera...

44,-
/ 500 szt.

Jednorazowa folia ochronna na głowicę lampy bezcieniowej 
chroni lampę wraz z uchwytami, nie przyciemnia światła. 
Wymiar: 46x60 cm

150,-
/ 250 szt.

Pokrowiec foliowy jednorazowy na cały fotel  
z zagłówkiem o wymiarach 220 x 80 cm.  

Minimalizuje procedurę dezynfekcji  
po każdym pacjencie.

/ 100 szt.
340,-

Jednorazowa folia na głowicę RTG.
Wymiary: 35x70 cm

130,-
/ 250 szt.

Jednorazowy pokrowiec na zagłówek 
25szt. / op., różne kolory

7,-

Serwety stomatologiczne składane 50szt. / op.

7,70

Wkłady do misy spluwaczki

2,30
/ 50 szt.

Jednorazowe końcówki  
do strzykawko-dmuchawki  
pakowane po 200 szt

110,-

240,-

Bezdotykowy  
kosz na śmieci, 42l.

240,-
Taboret obrotowy  
chromowana 
podstawa 
z podnóżkiem,  
regulowana  
wysokość  
w zakresie  
47-61cm

Model uzębienia C16  
zbudowany z przezroczystego  
tworzywa obrazujący anatomię, anomalie 
rozwojowe, choroby nabyte i implanty  
dł. 16 cm, szer. 13 cm, wys. 11,5 cm

Stołek MEDI D  
Chromowana podstawa  
z podnóżkiem, regulowana  
wysokość w zakresie 47-61 cm,  
oparcie wspierające odcinek  
lędźwiowy kręgosłupa

175,- 250,-

INNE PRODUKTY
Końcówki do ślinociągu, 
transparentne

6,-
/ 100 szt.

Zestaw ortodontyczny w etui 

11,90

Tacka jednorazowa mała 100szt. / op.

20,-



Przedstawiamy powyżej naszą ofertę, która pomoże 
Lekarzom pracować z jak najmniejszym ryzykiem  

w czasie epidemii. Braliśmy pod uwagę  
przede wszystkim aktualne wytyczne polskich  

towarzystw naukowych. Większość towarów jest  
produkowana w Polsce na nasze zlecenie. 

Zapraszamy do zamówienia telefonicznie lub przez naszą stronę www.medikoll.com.pl

60-175 Poznań, ul. Piwoniowa 16
tel. (61) 847 88 10, kom: 515 105 888, 601 755 750

e-mail: medikoll@medikoll.com.pl
www.medikoll.com.pl


