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ANTISEPTIKËT DHE DEZINFEKTANTËT
ALKOOL ETILIK I ÇNATYRUAR

ALKOOL ETILIK

I ÇNATYRUAR 96 %

ALKOOL ETILIK

I ÇNATYRUAR 95 %

ALKOOL ETILIK

I ÇNATYRUAR 90 %

ALKOOL ETILIK

I ÇNATYRUAR 70 %

PËRDORIMI
Antiseptik dhe dezinfektues
për përdorim të jashtëm:
Duar
Para injeksioneve i.m dhe i.v
Para ndërhyrjeve kirurgjikale
Për të pastruar sipërfaqe të ndryshme

VEPRIMI

CILËSIA

Ka spektër të gjerë veprimi kundër:
Baktereve, përfshirë mycobacteret (baktericid)
Viruseve (disa lloje)
Majave/kërpudhave
Sporeve (nuk është sporocid)

PAKETIMI

100ml / 200ml / 1000ml

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe
ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen
në direktivën Europiane për “Pajisjet
mjekësore” dhe standardet që kërkohen në
legjislacionin Shqiptar.

UJË I OKSIGJENUAR 3 %

PËRDORIMI

VEPRIMI

Antiseptik dhe dezinfektues
për përdorim të jashtëm:
Prerje të vogla
Plagë (efekti mekanik i shkumës së krijuar
pastron shumë mirë plagët)
Ulçeracione të lëkurës
Dezinfektimin e lenteve të buta të kontaktit

Ka spektër të gjerë veprimi kundër:
Baktereve (gram positive dhe negative)
Viruseve, përfshirë edhe HIV
Majave/kërpudhave
Efekti antiseptik i detyrohet çlirimit të
menjëhershëm të oksigjenit kur aplikohet
në inde.

CILËSIA
Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe
ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen
në direktivën Europiane për “Pajisjet
mjekësore” dhe standardet që kërkohen në
legjislacionin Shqiptar.

PAKETIMI

100ml / 200ml / 1000ml

STERAL

PËRDORIMI
Antiseptik dhe dezinfektues jo alkoolik
për përdorim të jashtëm:
Para injeksioneve i.m dhe i.v
Pas pickimit nga insektet
Në prerje ose gërvishtje
Për lëkurën anës plagëve
Sterali përdoret i paholluar.

VEPRIMI
Ka spektër të gjerë veprimi kundër:
Baktereve (baktericid)
Viruseve (virucid)
Majave/kërpudhave (fungicid)
Spektri i veprimit i atribohet Klorurit
të benzalkonit dhe Vajrave esenciale
të bimëve mjekësore.

AVANTAZHET
Në ndryshim nga Alkooli etilik nuk
jep ndjesine e djegies.

STERAL BLU INSTRUMENT

PËRDORIMI
“STERAL instrumente” përdoret i paholluar.

DEZINFEKTIMI
Instrumentet mjekësore zhyten në një vaskete të
mbushur me tretësirë “STEAL instrumente” pasi të
jenë larë me ujë të bollshëm dhe të jenë tharë. Koha e
nevojshme e kontaktit është 10 minuta. Më pas duke
përdorur kushte aseptike (doreza sterile, ambjent i
pastër etj) instrumentet lahen me ujë steril.

KONSERVIMI
Instrumentet mjeksore lihen të zhytura në një
vasketë të mbushur me solucion “STERAL instrumente” pasi të jenë larë me ujë të bollshëm dhe të
jenë tharë. Më pas duke përdorur kushte aseptike
(doreza sterile, ambjent i pastër etj) instrumentet
lahen me ujë steril.
Kujdes: Para dezinfektimit instrumentet nuk duhet të
kenë mbetje të sapunit ose solucioneve shkumëzuese
të tjera.

VEPRIMI
Ka spektër të gjerë veprimi kundër:
Baktereve (baktericid),
Viruseve (virucid),
Majave/kërpudhave (fungicid)

CILËSIA
Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit publik që
përshkruhen në direktivën Europiane për “Pajisjet mjekësore” dhe standardet
që kërkohen në legjislacionin Shqiptar.

PAKETIMI

100ml / 200ml / 500ml / 750ml / 1000ml

POVIDON JOD 10 %

PËRDORIMI
MUND TË MERRET PA RECETË MJEKËSORE
Përdoret si antiseptik dhe dezinfektues për
përdorim të jashtëm për lëkurën ose mukozat:
Para dhe pas operacioneve, biopsive, injeksioneve,
marrjes së gjakut ose kateterizimeve, etj.
Për plagë sipërfaqësore të shkaktuara nga djegie, prerje,
gërvishtje, etj.
Trajtimi antiseptik i plageve (psh dekubituset dhe ulcerat
varikoze).
Dermatozat e infektuara, etj.

VEPRIMI
Ka spektër të gjerë veprimi kundër:
Baktereve
Majave/kërpudhave
Viruseve
Sporeve
Protozoarëve

CILËSIA
Bari është i regjistruar nga Agjencia e
Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.

PAKETIMI

100ml / 1000ml

ACID BORIK 3 %
PËRDORIMI
Për dezinfektimin e lëkurës në zonat e irrituara apo të plasaritura. Tretësira mund të
përdoret në formën e tamponëve lokal për
veprimin dekongjestionant.
Acidi borik mund të përdoret si antibakterial
për trajtimin e akneve.
Për përdorim të jashtëm në të rritur dhe
fëmijë mbi 3 vjeç.
Aplikohet direkt një ose dy herë në ditë në
lëkurën e inﬂamuar, kur lëkura është e
plasaritur, e irrituar, në skuqje nga pelenat, e
thatë, e gërvishtur, në djegiet e vogla, në djegiet nga dielli, në irritimet nga era ose pickimet
nga insektet.

CILËSIA

VEPRIMI

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe
ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen
në direktivën Europiane për “Pajisjet
mjekësore” dhe standardet që kërkohen në
legjislacionin Shqiptar.

Antiseptik dhe antimykotik i lehtë.

PAKETIMI

100ml / 200ml / 1000ml

PARAFARMACIA
GEL HAND SANITIZER

PËRDORIMI
Antiseptik dhe dezinfektues për përdorim të
jashtëm.
Përdoret kur frekuentohen ambjente të
populluara, veçanërisht në udhëtime,
palestër, shkolla, institucione shëndetësore,
pas daljes nga tualeti etj.
Hidhen disa pika në dorë dhe fërkohen duart
dhe gishtat.

CILËSIA

VEPRIMI
Ka spektër të gjerë veprimi kundër:
Baktereve, përfshirë mycobacteret (baktericid)
Viruseve (disa lloje)
Majave/kërpudhave
Soreve por nuk është sporocid

PAKETIMI

250ml / 500ml / 1000ml

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe
ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen
në direktivën Europiane për “Pajisjet
mjekësore” dhe standardet që kërkohen në
legjislacionin Shqiptar.

UJË I DISTILUAR
Prodhuar në impiante të teknologjisë së lartë me anë të një procesi
të kombinuar të osmozës së anasjelltë dhe distilimit me avull.

PËRDORIMI
Në pajisje dhe intrumente të ndryshme duke
ndihmuar në zgjatjen e jetës së tyre.
Disa nga përdorimet e rekomanduara janë:
Në të gjitha llojet e baterive dhe akumulatorëve
me acid
Në të gjithë llojet e hekurave me avull për
hekurosje
Në radiatorët e motorëve me ftohje me ujë
Në laboratorët kimik, biologjik, farmaceutik
dhe kozmetik
Në autoklava
Në sektorin e zhvillimit të ﬁlmave
Në makinat e prodhimit të avullit të cilësisë së
lartë
Në pajisjet për krijimin e lagështirës artiﬁciale

PAKETIMI

1000ml

ACID BORIK
BUSTIN 30 gr

BIKARBONAT
NATRIUMI 30 gr

SULFAT
MAGNEZI 30 gr

PËRDORIMI
Lëndë e parë për përgatitje galenike në
farmaci.

ACID
SALICILIK 30 gr

CILËSIA
Farmakopeale

