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OFICIALUS ITALIJOS GAMINTOJO 
“GERMO” PRODUKCIJOS PLATINTOJAS 

LIETUVOJEODOS DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS, KŪNO PRAUSIKLIAI IR MUILAI, 
INTYMŪS MUILAI, DEZINFEKCINIAI MUILAI, ODOS DEZINFEKCIJOS 
PRIEMONĖS, DEZINFEKAVIMO SERVETĖLĖS, KASDIENĖ BURNOS 

HIGIENA, BURNOS HIGIENA SU CHLORHEKSIDINU

DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS PAVIRŠIAMS, KONCENTRUOTOS 
DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS, PARUOŠTOS NAUDOTI DEZINFEKAVIMO 

PRIEMONĖS, DEZINFEKCINIAI PURŠKALAI, SPECIALIOS DEZINFEKCIJOS 
PRIEMONĖS, PRIETAISŲ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS IR STERILIZATORIAI, 

VETERINARINIAI PRODUKTAI

“Germoform Sgrassatore Disinfettanta” valiklis skirtas 
pašalinti net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus ir 
riebalų dėmes.
Priemonė tinkama naudoti virtuvėje -  valyti krosnims, 
krosnelėms, šaltytuvams bei stalviršiams, vonios 
kambarių, biurų, automobilių paviršiams.
Šis valiklis taip pat gali būti naudojamas  dėmių 
pašalinimui iš drabužių, neblukinant spalvų ir 
nepažeidžiant audinio.
Specialios formulės dėka valiklį lengva nuplauti, jis 
nepalieka jokių dryžių ant valomų paviršių.

750 ml purkštuvas

“Germocid Spray” yra dezinfekuojantis purškalas 
skirtas profesionaliam naudojimui. Šio purškalo 
sudėtyje esantis benzalkonio chloridas ir orto-fenil 
fenolis užtikrina  maksimalią apsaugą nuo grybelių, 
gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų, plintančių 
oru ir turinčių tiesioginį sąlytį su paviršiais.  Todėl 
visuomeninėse patalpose ar erdvėse, kur infekcijos 
rizika yra padidėjusi, svarbu vartoti “Germocid Spray” 
purškalą.

750 ml flakonas

“Germoform WC” yra priemonė, skirta sanitarinių 
patalpų valymui. Gelis efektyviai pašalina bakterijas ir 
nuvalo kalkes netgi nuo paviršių, esančių vandenyje 
ir apsaugo nuo jų susidarymo.   
Speciali šio gelio  formulė užtikrina, jog sanitarinių 
patalpų paviršiai ilgai išlieka švarūs ir spindintys.

750 ml butelis 

“Germocid Tabs” yra chloro tabletės, turinčios dez-
infekcinį, valomąjį, dezodoruojamąjį ir balinamąjį 
poveikį. Tabletės skirtos greitai ir efektyviai valyti 
paviršius tokiose patalpose, kaip virtuvės ir vonios 
kambariai. 
Tabletės, lyginant su skystu chloru, ne tik pasižymi 
geresniu poveikiu,  bet ir yra aplinką tausojančios 
bei  padeda mažinti plastiko atliekas.

1 kg talpos pakuotė, 333 tabletės

Neinvazinių medicinos prietaisų dezinfekavimo valiklis alkoholio pagrindu “GERMOCID BASIC”

Chloro tabletės “GERMOCID TABS”

Valiklis įsisenėjusiems nešvarumams “GERMOFORM SGRASSATORE DISINFETTANTE”

Dezinfekuojantis purškalas profesionaliam naudojimui “GERMOCID SPRAY”

Sanitarinių patalpų valiklis   “GERMOFORM WC”

“Germocid Basic” yra alkoholio pagrindu pagaminta 
dezinfekavimo priemonė neinvaziniams medicinos 
prietaisams valyti. Didelė alkoholio koncentracija, 
antiseptinis chlorheksidinas ir ketvirtinė amonio 
druska puikiai apsaugo nuo virusų (įskaitant ŽIV, 
HBV ir HCV), TBC, gramneigiamų ir gramteigiamų 
bakterijų bei grybelių.

750 ml purkštuvas

DEZINFEKCIJOS 
PRIEMONĖS 
PRIVAČIOMS
KLINIKOMS

DEZINFEKCIJOS 
PRIEMONĖS 
PRIVAČIOMS
KLINIKOMS


