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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

“Seril Bucato” yra klasikinis “Germo” skalbinių dezin-
fekantas jau daugybę metų randamas prekybos 
centrų lentynose. Norint, kad mėgstami drabužiai 
tarnautų ilgiau, derėtų juos tinkamai dezinfekuoti. Šis 
dezinfekantas sunaikina 99,9 proc. bakterijų, grybelių 
ir pelėsių, kurie suteikia skalbiniams blogą kvapą bei 
pažeidžia audinį.
“Seril Bucato” išdezinfekuoja skalbinius net šaltame 
vandenyje. Specialios formulės be baliklių dėka 
audiniai neblukinami, tad dezinfekantas tinkamas 
tiek baltiems, tiek spalvotiems skalbiniams.

1000 ml talpos butelis

"Germo Inodore" yra bekvapis baktericidinis dezin-
fekantas. Priemonės sudėtyje esanti 4-amonio 
druska ir 2-fenilo fenolis aktyviai veikia gramteigiamas 
ir gramneigiamas bakterijas, listeria bakterijas, 
tuberkuliozės mikrobakterijas (TM) bei ŽIV, HBV, 
HCV virusus, esančius ant įvairių paviršių.
Speciali kvapiųjų medžiagų neturinti formulė užtikrina 
apsaugą nuo grybelių ir pelėsių. 

750 ml talpos purkštuvas
1000 ml talpos butelis 

“Germocid Plus”  yra dezinfekcinė priemonė, skirta 
invazinių medicinos prietaisų sterilizavimui šaltuoju 
būdu. Priemonės sudėtyje esantys gliuteraldehidas ir 
ortofenylfenolis užtikrina veiksmingą apsaugą nuo 
rūgščiai atsparių gramteigiamų ir gramneigiamų 
bakterijų, grybelių, sporų ir virusų net esant tiesiogi-
giniam prietaisų sąlyčiui su krauju ar organinėmis 
medžiagomis.
Priemonę galima naudoti net iš pačių jautriausių 
medžiagų pagamintiems prietaisams sterilizuoti - ji 
nesukelia nei korozijos, nei oksidacijos, nepažeidžia
optinių skaidulų, specialių klijų, plastikų ar metalų.

500 ml butelis
1000 ml butelis

“Neo Sterixidina Soap” yra skystas dezinfekcinis 
muilas rankoms ir odai plauti. Priemonės formulėje 
esantis 4% chlorheksidino gliukonatas užtikrina  
veiksmingą  antimikrobinę apsaugą prieš kenksmin-
gas bakterijas.

500 ml butelis
1000 ml butelis
3000 ml bakas

Dezinfekcinis muilas su chlorheksidinu “NEO STERIXIDINA SOAP”

Klasikinis skalbinių dezinfekantas “SERIL BUCATO”

Bekvapis antibakterinis ploviklis  “GERMO INODORE”

Invazinių medicinos prietaisų sterilizavimo šaltuoju būdu dezinfekantas “GERMOCID PLUS”

DEZINFEKCIJOSIR VALYMO PRIEMONĖS 
SANATORIJOMS IR POILSIO NAMAMS

DEZINFEKCIJOSIR VALYMO PRIEMONĖS 
SANATORIJOMS IR POILSIO NAMAMS


