medical

DEZINFECTANŢI
PROFESIONALI

mâini şi tegumente
suprafeţe şi pardoseli
echipamente și instrumentar
microaerofloră

Fondată în anul 2011, cu capital integral
românesc, compania noastră are ca activitate
curentă producţia şi comercializarea a trei game
de produse: Klintensiv® – dezinfectanţi profesionali,
Davera – produse de curăţenie şi Klintensiv® Beauty
– produse de îngrĳire corporală.
Misiunea noastră este de a oferi produse de
înaltă calitate, bazate pe înţelegerea nevoilor clienţilor
şi a provocărilor epidemiologice curente, asigurând la
standarde de nivel medical menţinerea unui climat
corespunzător de siguranţă şi sănătate la locul de
muncă şi acasă.
Credem cu tărie în cercetare, inovare şi performanţă cu resurse autohtone, oferind clienţilor noştri
produse variate, complementare, caracterizate de
un standard de calitate superior, similar celor din
economiile dezvoltate din UE.
Toţi dezinfectanţii pe care îi comercializăm
sunt avizaţi de Ministerul Sănătăţii, iar procesul de
producţie este certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 şi
OHSAS 18001.
Fiecare lot de produse este testat de un laborator independent autorizat, Klintensiv® fiind singurul producător din România care realizează aceste
testări.
Klintensiv® este cel mai vândut brand în instituțiile și spitalele din România în 2020.
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ALCHOSEPT®

Dezinfectant pentru
mâini și tegumente

40 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litru

DESCRIERE

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Se utilizează ca atare pentru dezinfectarea

ALCHOSEPT® este un dezinfectant profesional pentru
mâini și tegumente, cu acțiune rapidă, recomandat
pentru utilizare frecventă în cabinetele medicale în
vederea dezinfectării înainte și după fiecare contact cu
pacienții. Substanțele protectoare și hidratante mențin
echilibrul lipidic al pielii.

igienică și chirurgicală a mâinilor.

Mod folosire: Pentru dezinfectarea igienică a mâinilor:

se aplică 3 ml și se freacă mâinile timp de 30 secunde.
Pentru dezinfectarea chirurgicală a mâinilor: se aplică 3
ml, se freacă mâinile timp de 1 minut, apoi se mai adaugă
3 ml și se freacă mâinile din nou, timp de 2 minute.
Recomandăm ca, înainte de utilizare, să îndepărtați
bijuteriile sau accesoriile aflate pe mâini. De asemenea,
este important ca, înainte de aplicarea produsului, pielea
mâinilor să fie curată și uscată.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Efect imediat și rezidual foarte bun;
• Toleranță excelentă a epidermei la utilizare
îndelungată;
• Recomandat pentru dezinfectare igienică sau
chirurgicală a mâinilor;
• Se usucă rapid și nu necesită clătire;
• Nu lasă o senzație lipicioasă pe piele, după aplicare;
• Acțiune virucidă și bactericidă certificată;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de
terapie intensivă și de boli infecțioase;
• În transport și tratament ambulatoriu sau de urgență;
• În laboratoare;
• În bucătăriile de spital și cantine;
• În practici medicale pentru toate disciplinele;
• În îngrijirea la domiciliu a pacienților.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentrație în unități metrice 85%.

Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 4217BIO/01/12.24
STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Bactericidă
Levuricidă
Fungicidă, Levuricidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Virucidă

SR EN 1500, SR EN 13727, SR EN 1276
SR EN 12791
SR EN 1650
SR EN 13624
SR EN 14348
SR EN 14476

30 secunde
3 x 60 secunde
30 secunde
60 secunde
60 secunde
1-2 minute

KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud. Ilfov.
E-mail:office@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro
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MÂINI ȘI TEGUMENTE

KLINTENSIV ®
Gel dezinfectant
pentru mâini

40 ml, 500 ml, 1 litru

DESCRIERE

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Se utilizează ca atare pentru dezinfectarea

KLINTENSIV® gel dezinfectant asigură igienizarea
mâinilor în orice moment al zilei, fiind disponibil și în
varianta mini (pentru confort și mai multă ușurință în
utilizare). Dezinfectează eficient și acționează rapid.
Hidratează fără a lăsa senzația de piele uscată sau
crăpată.

igienică și chirurgicală a mâinilor.

Mod folosire: Pentru dezinfectarea igienică a mâinilor:

se aplică 3 ml și se freacă mâinile timp de 30 secunde.
Pentru dezinfectarea chirurgicală a mâinilor: se aplică 3
ml, se freacă mâinile timp de 1 minut, apoi se mai adaugă
3 ml și se freacă mâinile din nou, timp de 2 minute.
Recomandăm ca, înainte de utilizare, să îndepărtați
bijuteriile sau accesoriile aflate pe mâini. De asemenea,
este important ca, înainte de aplicarea produsului, pielea
mâinilor să fie curată și uscată.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Efect imediat și rezidual foarte bun;
• Toleranță excelentă a epidermei la utilizare
îndelungată;
• Recomandat pentru dezinfectare igienică sau
chirurgicală a mâinilor;
• Se usucă rapid și nu necesită clătire;
• Nu lasă o senzație lipicioasă pe piele, după aplicare;
• Acțiune virucidă și bactericidă certificată;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de
terapie intensivă și de boli infecțioase;
• În transport și tratament ambulatoriu sau de urgență;
• În laboratoare;
• În bucătăriile de spital și cantine;
• În practici medicale pentru toate disciplinele;
• În îngrijirea la domiciliu a pacienților.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentrație în unități metrice 85%.

Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 2251BIO/01/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Bactericidă
Fungicidă, Levuricidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Virucidă

SR EN 1500, SR EN 13727
SR EN 12791
SR EN 13624
SR EN 14348
SR EN 14476

30 secunde
3 x 60 secunde
60 secunde
60 secunde
1-2 minute

MÂINI ȘI TEGUMENTE
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KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud. Ilfov.
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DAVERA® SOAP
Săpun lichid
antimicrobian

500ml, 1L, 5L

DESCRIERE

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Se utilizează pentru dezinfectarea igienică a

DAVERA® SOAP săpun lichid antimicrobian săpun lichid
antimicrobian este un produs utilizat pentru dezinfecţia
igienică a mâinilor, spălarea și dușul pre și postoperator
al corpului. Este utilizat în mod obișnuit la chiuvetele
clinice și în băile pacienților pentru duș. Este des utilizat
în domenii profesionale, în care igiena frecventă a
mâinilor este esențială pentru desfășurarea activității.

mâinilor, prin spălare. Spălarea şi dușul pre şi postoperator al corpului.

Mod folosire: Înainte de a începe procedura de spălare
a mâinilor, bijuteriile și accesoriile trebuie îndepărtate.
Apoi, se vor respecta toți pașii de spălare
corespunzătoare a mâinilor, conform OMS.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Săpun lichid antimicrobian certificat biocid (2%
clorhexidină);
• Recomandat pentru utilizare regulată;
• Delicat cu pielea (chiar și până la 50 utilizări/zi);
• Potrivit pentru dezinfectare igienică a intregului corp;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

• În toate zonele spitalicești și în cabinetele/ centrele
medicale;
• În căminele de bătrâni;
• Adecvat pentru îngrijirea la domiciliu;
• În industrie și laboratoare.
Aviz emis de Comisia Naţională

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

pentru Produse Biocide:
Nr. 4218BIO/02/12.24

Acid D-gluconic, compus cu N,N”-bis (4-clorofenil)3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradecanediamidină (2:1)
(CHDG), concentrație în unități metrice 2%.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Levuricidă
Micobactericid, tuberculocid

SR EN 1499, SR EN 13727
SR EN 13624
SR EN 14348

60 secunde
60 secunde
60 secunde

KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud. Ilfov.
E-mail:office@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro
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MÂINI ȘI TEGUMENTE

KLINTENSIV ®
Șervețele umede
dezinfectante
pentru mâini

15, 40, 70 buc/pachet

DESCRIERE

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Igienizare mâini.
Mod folosire: Pentru o dezinfectare rapidă, se freacă

KLINTENSIV® șervețele umede dezinfectante pentru mâini
sunt ideale pentru îmbunătățirea curățării mâinilor
pacientului. Cu o formulă puternică, șervețelele antimicrobiene pentru mâini sunt adecvate pentru utilizare
frecventă. Acţionând în decurs de 60 secunde, pentru a
inactiva 99,99% din germeni, acestea reduc riscul de
infecție și ajută la menținerea sănătății pielii.

mâinile cu șervețele KLINTENSIV, timp de 60 secunde.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• În toate zonele spitalicești și în cabinetele/ centrele
medicale;
• În căminele de bătrâni;
• Adecvat pentru îngrijirea la domiciliu;
• În industrie și laboratoare.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
•
•
•
•

Efect dezinfectant rapid (timp de acțiune 60 secunde);
Eficiență ridicată (distruge peste 99% dintre bacterii);
Adecvat pentru utilizare zilnică și frecventă;
Conține substanțe dezinfectante cu acțiune levuricidă,
și bactericidă;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 5551BIO/01/12.24

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Compuși cuaternari de amoniu, benzil-C12-16
-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 1%;
Acid D-gluconic, compus cu N,N''-bis (4-clorofenil) -3,12
-diimino-2,4,11,13-Tetraazatetradecanediamidină,
concentrație în unități metrice 0,2%.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Levuricidă
Bactericidă

SR EN 1499, SR EN 1500, SR EN 13727
SR EN 13624
SR EN 1276

60 secunde
60 secunde
5 minute

MÂINI ȘI TEGUMENTE
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KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud. Ilfov.
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KLINTENSIV ®
Alcool sanitar

200 ml, 500 ml, 3 litri (PET)

DESCRIERE

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Igienizare mâini.
Mod folosire: Dezinfectarea igienică a mâinilor prin

KLINTENSIV® alcool sanitar este un dezinfectant de uz
extern, cu acţiune bactericidă şi levuricidă, destinat
utilizării în unităţile sanitare.

frecare, se utilizează nediluat (ca atare), timp de 1 minut.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Acțiune bactericidă, levuricidă şi virucidă certificată;
• Dezinfectare igienică rapidă a mâinilor (60 secunde);
• Activ împotriva bacteriilor, drojdiilor și virusurilor
anvelopate;
• Toleraranţă bună a pielii;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

• În toate zonele spitalicești și în cabinetele/ centrele
medicale;
• În căminele de bătrâni;
• Adecvat pentru îngrijirea la domiciliu.
Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 4127BIO/01-02/12.24

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentraţie în unităţi metrice 70%.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Levuricidă
Virucidă (Coronavirus 229E)
Bactericidă

SR EN 1500
SR EN 13624
SR EN 14476
SR EN 13727

60 secunde
7 minute
60 secunde
7 minute

KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud. Ilfov.
E-mail:office@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro
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NAPKLIN WIPES™
Şerveţele umede
dezinfectante,
pe bază de alcool

pachet cu 15, 100 șervețele umede,
cutie cu capac cu 100 șervețele umede

DESCRIERE
NAPKLIN WIPES™ șervețele dezinfectante ambalate
individual, pe bază de alcool, sunt folosite pentru
dezinfecţia igienică și chirurgicală a mâinilor. Au acţiune
rapidă, fiind ideale pentru utilizări frecvente în cabinetele
medicale, între pacienţi. Substanţele protectoare şi
hidratante pentru epidermă asigură echilibrul lipidic,
prevenind apariţia zonelor uscate şi senzaţia de piele
crăpată după utilizări multiple, într-un interval de timp
relativ mic. Alcoolul etilic de calitate farmaceutică se
evaporă rapid, astfel încât șervețelele nu lasă reziduuri
sau frotiu, dar inactivează 99,99% din agenți patogeni,
inclusiv E. coli, Pseudomonas și Enterococcus.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Efect dezinfectant rapid (timp de acțiune 30 secunde);
• Recomandat pentru utilizare zilnică și frecventă;
• Conține substanțe dezinfectante cu acțiune virucidă,
levuricidă, fungicidă și bactericidă;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectare mâini.
Mod folosire: Se scoate șervețelul din ambalaj și se

folosește o singură dată pentru ștergerea mâinilor până
la evaporarea soluției. Un plic conține 1 șervețel cu
dimensiunea de 16x19cm. Un șervețel conține minim
4,5 ml soluție. Se folosesc atâtea șervețele cât este nevoie
în funcție de nivelul de dezinfecție dorit.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• În toate zonele spitalicești și în cabinetele/ centrele
medicale;
• În căminele de bătrâni;
• Adecvat pentru îngrijirea la domiciliu;
• În industrie și laboratoare.
Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 5052BIO/01 /12.24

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentraţie în unităţi metrice 85%,
fiecare șervețel este îmbibat cu 4,5 ml soluție.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Bactericidă
Fungicidă, Levuricidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Virucidă

SR EN 1500, SR EN 13727
SR EN 12791
SR EN 13624
SR EN 14348
SR EN 14476

30 secunde
3 x 60 secunde
60 secunde
60 secunde
1 minut

MÂINI ȘI TEGUMENTE
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KLINTENSIV ®

Dezinfectant suprafețe,
gata de utilizare

500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE
KLINTENSIV® dezinfectant suprafețe, gata de utilizare,
elimină germenii și microbii de pe diverse tipuri de
suprafețe intens utilizate, dar și de pe suprafețele
delicate și opacizante, sensibile la atacul chimic al
soluțiilor pe bază de alcool. Igienizează eficient scaunele
de tratament, suprafețele din cabinetele medicale, din
saloanele pentru nou-nascuti și alte unități medicale,
spațiile farmaceutice.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectare suprafețe.
Mod folosire: Se pulverizează direct pe zona care

necesită curățare sau dezinfectare. Se distribuie uniform
soluția pe întreaga suprafață și pe obiectele care
necesită dezinfectare (se poate utiliza o bucată de
material textil nețesut). Se lasă să acționeze minimum 5
minute, pentru dezinfectare de nivel mediu și scăzut; 60
de minute - pentru dezinfectare de nivel înalt. Nu necesită
clătire.

• Miros frumos, proaspăt și discret;
• Spectru larg de eficacitate împotriva bacteriilor,
drojdiilor, fungilor și virușilor;
• Dezinfectant profesional, gata de utilizare;
• Nu conține fenoli și aldehide;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18
-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice
0,09%.

Aviz emis de Comisia Naţională

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

• În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de
terapie intensivă și de boli infecțioase;
• În transport și tratament ambulatoriu sau de urgență;
• În laboratoare;
• În practici medicale pentru toate disciplinele;
• În îngrijirea la domiciliu a pacienților.

pentru Produse Biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Fungicidă, Levuricidă
Virucidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Sporicidă

SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615
SR EN 13624, SR EN 13697
SR EN 14476
SR EN 14348
SR EN 13704

5 minute
5-15 minute
5 minute
60 minute
60 minute

KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud. Ilfov.
E-mail:office@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro
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SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI

KLINTENSIV ®
Șervețele umede
dezinfectante
pentru suprafețe

pachete cu 15, 30 și 80 șervețele umede

DESCRIERE
KLINTENSIV® șervețele umede dezinfectante pentru
suprafețe sunt special create pentru spații delicate și
opacizante, sensibile la atacul chimic al soluțiilor pe bază
de alcool. Cu ajutorul acestor șervețele umede, puteți
dezinfecta eficient suprafețele, echipamentele și
instrumentarul din cabinete medicale, ambulanțe, unități
UPU, spații private.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
•
•
•
•
•
•

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectare suprafețe, echipamente.
Mod folosire: Se utilizează direct pe zona care necesită

curățare sau dezinfectare. Se distribuie uniform soluția
pe întreaga suprafață și pe obiectele care necesită
dezinfectare prin ștergere. Se lasă să acționeze minimum
5 minute, pentru dezinfectare de nivel mediu și scăzut; 60
de minute - pentru dezinfectare de nivel înalt. Nu necesită
clătire.

Șervețele cu proprietăți detergente și dezinfectante;
Spectru larg de acțiune biocidă certificată;
Dizolvă rapid reziduurile proteice;
Nu conțin aldehide;
Nu este necesară clătirea după utilizare;
Testat conform normelor UE în vigoare.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice
0,09%.

Aviz emis de Comisia Naţională

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

• În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de
terapie intensivă și de boli infecțioase;
• În transport și tratament ambulatoriu sau de urgență;
• În laboratoare;
• În practici medicale pentru toate disciplinele;
• În îngrijirea la domiciliu a pacienților.

pentru Produse Biocide:
Nr. 2394BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Fungicidă, Levuricidă
Virucidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Sporicidă

SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615, SR EN 14561
SR EN 13624, SR EN 13697
SR EN 14476
SR EN 14348
SR EN 13704

5 minute
5-15 minute
5 minute
60 minute
60 minute

SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI
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KLINTENSIV ®
Detergent
dezinfectant
concentrat

1 litru, 5 litri

DESCRIERE
KLINTENSIV® detergent dezinfectant concentrat este
soluția ideală pentru dezinfectarea și curățarea
suprafețelor de toate tipurile. Este recomandat pentru
dezinfectarea suprafețelor mari din cabinetele medicale,
din unitățile sanitare și farmaceutice.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectare suprafețe.
Mod folosire: Se prepară soluția 2% conform etichetă,

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

apoi se folosește ca atare. Pentru dezinfectarea
suprafețelor, ștergeți-le cu o lavetă înmuiată în soluție
dezinfectantă sau pulverizați soluția peste suprafața
contaminată, apoi ștergeți cu o lavetă umedă.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

• În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de
terapie intensivă și de boli infecțioase;
• În transport și tratament ambulatoriu sau de urgență;
• În laboratoare;
• În practici medicale pentru toate disciplinele;
• În îngrijirea la domiciliu a pacienților.

•
•
•
•
•
•

Detergent dezinfectant concentrat, profesional;
Spectru larg de acțiune biocidă certificată;
Nivel ridicat de eficiență;
Performanță excelentă de curățare;
Proprietăți dezodorizante;
Testat conform normelor UE în vigoare.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Poli(hexametilenbiguanidă), Polimer, concentrație în
unități metrice 1,3%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 2,8%;
Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 18%.

Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 2267BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Levuricidă
Virucidă
Fungicidă

SR EN 13727, SR EN 13697
SR EN 13697, SR EN 13624
SR EN 14476
SR EN 13697, SR EN 13624

5 minute
5 minute
5 minute
60 minute

KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud. Ilfov.
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SOLIKLOOR®

Dezinfectant clorigen
tablete, cu spectru
larg de acțiune

recipient cu 50, 100, 300 tablete efervescente

Mod folosire:

DESCRIERE
SOLIKLOOR® este un dezinfectant clorigen tablete cu
spectru larg de acțiune și utilizări multiple. Este utilizat
pentru suprafețele și echipamentele din instituțiile
medicale și din alte medii, care necesită dezinfectare.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
•
•
•
•
•
•

Dezinfectant și antiseptic clorigen;
Spectru larg de acțiune biocidă certificată;
Eficiență sporită împotriva germenilor patogeni;
Puternic dezodorizant;
Se depozitează ușor, datorită formei de tip tablete;
Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Dicloroizocianurat de sodiu dihidrat, concentrație 90%
(1 tabletă de 3,3 g eliberează 1,5 g clor activ).

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Se utilizează pentru dezinfectarea suprafețelor

(pardoseli, scări, uși, blocuri alimentare, vestiare), a
obiectelor și echipamentelor sanitare, instrumentarului
medical și chirurgical, precum și a recipientelor, veselei,
tacâmurilor și ustensilelor din zonele de preparare și de
servire a hranei.

• Dezinfecția suprafețelor (pereți, pavimente, băi,
grupuri sanitare, etc) - 1 tabletă/ 10 litri de apă.
• Dezinfecția blocului alimentar, căi de acces, frigidere,
ustensile, utilaje - 1 tabletă/ 10 litri de apă.
• Dezinfecția bureților de spălat vase, prosoape albe,
vase pentru păstrarea alimentelor - 1 tabletă/ 25 litri
de apă.
Se aplică numai pe suprafețe confecționate din material
compatibil cu soluția de lucru (plastic, sticlă, ceramică,
oțel inoxidabil, cauciuc). Înainte de aplicare, se curăță
resturile organice și de murdarie (ex. fluide, sânge, puroi
etc). Soluția de lucru se aplică prin ștergere, pulverizare
sau imersie, după caz.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•
•

În camere de tratament și secții ambulatorii;
În ambulanțe;
În laboratoare;
În departamentele de servicii interne;
În bucătăriile de spital și cantine.

Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 4719BIO/02/12.24
și Nr. 4736BIO/04/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Virucid
Bactericidă
Fungicidă, Levuricidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Sporicidă

SR EN 14476
SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 14561
SR EN 13624, SR EN 14562
SR EN 14438
SR EN 13704

5 minute
15-30 minute
30 minute
30 minute
60 minute

SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI
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KLINOSEPT®

Dezinfectant rapid
suprafețe, pe bază
de alcool

500 ml, 1 litru, 5 litri

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea diferitelor suprafețe.
Mod folosire: Se aplică nediluat pe suprafețe, se lasă

DESCRIERE
KLINOSEPT® dezinfectant pentru suprafețe, pe bază de
alcool este ideal pentru dezinfectare rapidă. Soluția este
gata de utilizare, fiind recomandată pentru suprafețe
rezistente la alcool.

să acționeze, apoi se șterge. Eliminați toate murdăriile
vizibile înainte de dezinfectare.
Udați complet suprafețele și păstrați-le umede pe toată
perioada de expunere sugerată de producător.
Se pulverizează pe suprafața de la o distanță de
aproximativ 30 cm. Rata maximă de aplicare: 50 ml/mp.
Produsul poate fi folosit fără mănuși. Se utilizează numai
pe materiale compatibile cu alcoolul.
Nu tratați
suprafețele sensibile la alcool, de exemplu sticlă acrilică.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
•
•
•
•
•
•

Elimină rapid germenii (30 de secunde);
Gata de folosire;
Activitate biocidă extinsă, în cel mai scurt timp posibil;
Ușor de utilizat;
Se usucă rapid, fără să lase frotiuri;
Testat conform normelor UE în vigoare.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Dezinfectarea rapidă a zonelor și a diverselor suprafețe
de infecție și/sau în cazul în care sunt necesari timpi
scurți din unitățile sanitare:
• Suprafețele din apropierea pacientului;
• Unități de tratament pentru pacienți;
• Canapele de examinare;
• Mese și suprafețe de lucru;
• Suprafețele echipamentelor medicale.

Etanol, concentrație în unități metrice 85%.

Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 4818BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Fungicidă, Levuricidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Virucidă

SR EN 13727
SR EN 13624, SR EN 13697
SR EN 14348
SR EN 14476

30 secunde
60 secunde
60 secunde
1-2 minute

KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud. Ilfov.
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KLINOMED™

Șervețele
dezinfectante,
pe bază de alcool

pachet cu 80, 100 șervețele,
cutie cu capac cu 100 șervețele umede

DESCRIERE
KLINOMED™ șervețele dezinfectante, pe bază de alcool,
sunt impregnate cu o soluție alcoolică, fiind gata de
utilizare. Sunt recomandate pentru dezinfectarea rapidă
a suprafețelor din toate zonele spitalicești, și pentru toate
tipurile de suprafețe cu risc crescut de infecție și/ sau în
cazul în care sunt necesari timpi scurți de contact.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Elimină rapid germenii (30 de secunde);
• Eficient inclusiv pentru curățarea suprafețelor de lucru;
• Dezinfectare facilă, șervețele impregnate, gata de
utilizare;
• Activitate biocidă extinsă în cel mai scurt timp posibil;
• Uscare rapidă;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentrație în unități metrice 85%.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea diferitelor suprafețe rezistente la

alcool.

Mod folosire: Ștergeți bine suprafața cu șervețelul
impregnat și lăsați să acționeze. Umeziți complet
suprafețele și păstrați-le umede pe tot timpul de expunere
indicat. Îndepărtați toată murdăria vizibilă înainte de
dezinfectare. Când folosiți șervețelul umed dezinfectant,
respectați normele de igienă. Asigurați-vă că după
utilizare închideți pachetul și îl acoperiți/ sigilați. Nu
tratați suprafețele sensibile la alcool, de exemplu sticla
acrilică.
UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•
•

Suprafețe din apropierea pacientului;
Unități de tratament pentru pacienți;
Canapele de examinare;
Mese de operație și suprafețe de lucru din apropiere;
Suprafețele echipamentelor medicale.

Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 4866BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Fungicidă, Levuricidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Virucidă

SR EN 13727
SR EN 13624, SR EN 13697
SR EN 14348
SR EN 14476

30 secunde
60 secunde
60 secunde
1-2 minute

SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI
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GLUTACIDE®
Dezinfectant
concentrat
pentru suprafețe

1 litru, 5 litri

DESCRIERE
GLUTACIDE® dezinfectant concentrat este utilizat pentru
curățarea și dezinfectarea suprafețelor. Este recomandat
pentru utilizare frecventă, în domeniul medical.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
•
•
•
•

Acțiune biocidă certificată;
Dizolvă rapid reziduurile proteice;
Performanță bună de curățare;
Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea diferitelor suprafețe.
Mod folosire: Se diluează la 1%, adică 10 ml produs,

peste care se adaugă apă până la 1 litru, astfel încât să se
obțină soluția de lucru. Pentru dezinfectarea suprafețelor,
ștergeți respectiva suprafață cu o lavetă înmuiată în
soluție sau pulverizați soluția dezinfectantă peste
suprafața contaminată, apoi ștergeți cu o lavetă umedă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Glutaral (Glutaraldehidă), concentrație în unități metrice
10%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzyl-C12-C18alchildimetil, cloruri, concentraţie în unități metrice 15%.

•
•
•
•

Dezinfectarea și curățarea suprafețelor;
În toate zonele spitalului (de exemplu, secții, UCI);
În special pentru zonele sensibile la miros;
Pe materiale sensibile (de exemplu, sticlă acrilică).

Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 4824BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Levuricidă

SR EN 13727
SR EN 13624, SR EN 13697

5 minute
5 minute

KLINTENSIV S.R.L.
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GLUTANOL™

Dezinfectant
de nivel înalt,
cu activator RTU

1 litru, 5 litri

DESCRIERE
GLUTANOL™ dezinfectant de nivel înalt, cu activator, este
o soluție hidroalcoolică de glutaraldehidă, gata de
utilizare, non-corozivă, pentru dezinfectare de nivel înalt
și sterilizare chimică. Adaosul de alcool îmbunătățește
activitatea biocidă a glutaraldehidei (în special în cazul
micobacteriilor tuberculoase). Are acțiune rapidă
(5 minute la temperatura camerei).

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Dezinfectant de nivel înalt RTU;
• Acțiune biocidă certificată;
• Recomandat pentru echipamente și instrumente
imersibile și sensibile la căldură;
• Poate fi reutilizat până la 14 zile (atunci când este
monitorizat conform instrucțiunilor de pe etichetă);
• Testat conform normelor UE în vigoare.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectare suprafețe.
Mod folosire:

Se activează soluția. Dezinfectare suprafețe.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Endoscopie;
• Centre de chirurgie;
• Alte zone în care este necesară dezinfectarea la nivel
înalt;
• Suprafețe semi-critice și critice în mediul medical;
• Echipamente de anestezie, echipamente de terapie
respiratorie, obiecte din cauciuc și plastic.
Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 5095BIO/02/12.24

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Glutaral (Glutaraldehidă), concentrație în unități metrice
2,4%;
Etanol, concentrație în unități metrice 15%.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Fungicidă, Levuricidă
Virucidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Sporicidă

SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615
SR EN 13624
SR EN 14476, SR EN 13697
SR EN 14348
SR EN 17126

5 minute
5 minute
5 minute
5 minute
60 minute

SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI
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KLINTENSIV ®
3-AMINO

Dezinfectant concentrat
pentru suprafețe dure

1 litru, 5 litri

DESCRIERE
KLINTENSIV® 3-AMINO dezinfectant concentrat este o
soluție cu eficiență ridicată, folosită pentru curățarea și
dezinfectarea suprafețelor dure, precum pereți, podele,
toalete, mânerele ușilor etc. Este recomandat ca
procedură de dezinfectare de rutină în unitățile de
terapie intensivă, coridoarele și zonele din apropierea
pacienților.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Compatibil cu majoritatea materialelor, precum oțel
inoxidabil, aluminiu, sticlă, ceramică, plastic dur,
linoleum, ebonit etc;
• Acțiune biocidă certificată;
• Nu conține fenoli, aldehide, clor sau EDTA;
• Produs economic, cu spectru biocid larg;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectare suprafețe.
Mod folosire: Se prepară soluția 0,25%, adică 25 ml

produs concentrat se diluează în 9,975 litri de apă. Se
amestecă bine, pentru o bună omogenizare. Se aplică
prin pulverizare sau prin ștergere cu laveta sau mopul. Se
distribuie uniform, apoi se lasă sa acționeze minim
5 minute, iar în tot acest timp suprafața trebuie să
rămână umedă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Dezinfectare de rutină în unitățile de terapie intensivă,
coridoarele și zonele din apropierea pacienților;
• Dezinfectarea și curăţarea pardoselilor, pereţilor,
inclusiv încăperi nou născuți.
Aviz emis de Comisia Naţională

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină,
concentrație în unități metrice 15,3%;
N,N-didecil-N-metil -polioxietil propionat de amoniu,
concentrație în unități metrice 14%.

pentru Produse Biocide:
Nr. 5240BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Levuricidă
Virucidă
Tuberculocidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Fungicidă

SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615
SR EN 13624, SR EN 16615
SR EN 14476, SR EN 13697
SR EN 14348
SR EN 14348
SR EN 13624, SR EN 13697

5 minute
5 minute
5 minute
15 minute
30 minute
60 minute

KLINTENSIV S.R.L.
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KLINTENSIV ®
FIZZY TABLET

Tablete efervescente
clorigene

recipient cu 40, 75, 150, 280 tablete efervescente

DESCRIERE
KLINTENSIV® Fizzy Tablet, tablete efervescente clorigene
sunt destinate dezinfectării suprafețelor care nu sunt
utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu
hrana pentru animale. Tabletele se utilizează în unități
sanitare, laboratoare medicale, instituții publice sau în
domeniul casnic. O tabletă eliberează 1,5g clor activ și
conține minim 3,3g grame.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Produsul se prezintă sub formă de tablete de culoare
albă;
• Produsul este stabil din punct de vedere chimic, în
condiţiile specificate de depozitare, manipulare şi
utilizare;
• Efect biocid complet la 5 minute conform SR EN 14885
şi ghid BPR;
• Activ şi pe Legionella;
• Uşor de folosit.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

dicloroizocianurat de sodiu dihidratat, concentrație în
unități metrice 80%.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectare suprafețe.
Mod folosire: Tabletele clorigene se dizolvă în

cantitatea de apă necesară pentru activitatea biocidă
dorită (vezi pe ambalaj). Ca măsură de prevenire, se
recomandă utilizarea de echipamente de protecţie
individuală care trebuie să prezinte inscripţia "CE":
mască autofiltrantă pentru gaze şi vapori, mănuşi de
protecţie împotriva riscurilor minore, ochelari de protecție
splash sau vizieră și îmbrăcăminte de serviciu.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Dezinfectarea suprafețelor care nu sunt utilizate în
contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana
pentru animale;
• Pentru unități sanitare, laboratoare medicale
• Instituții publice: școli, azile de bătrâni, hoteluri, săli de
sport, săli de conferință, aeroporturi, gări, hale
industriale
• Domeniul casnic.

Avizat de Ministerul Sănătății sub
Nr. 5461BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Fungicidă
Virucidă
Sporicidă, micobactericidă
Legionella

SR EN 13727, SR EN 1276, SR EN 13697
SR EN 13697, SR EN 13624, SR EN 1650
SR EN 14476
SR EN 13704, SR EN 14348
SR EN 13623

5 minute
5 minute
5 minute
5 minute
60 minute

SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI
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ECHIPAMENTE ȘI
INSTRUMENTAR
STERISOL™

Dezinfectant de nivel înalt RTU

25

Dezinfectant concentrat de nivel înalt

26

Dezinfectant concentrat pentru instrumentar

27

Dezinfectant de nivel înalt, pentru instrumentar

28

KLINTENSIV DIAMINE

Dezinfectant concentrat

29

KLINOZYME™

®

SPORYCIDE

KLINTENSIV

®

GLUTACARE™
®

Detergent enzimatic pentru instrumentar

30

®

Șervețele umede dezinfectante pentru suprafețe

31

®

Dezinfectant concentrat de nivel înalt

32

KLINTENSIV QUAT WIPES
KLINTENSIV DEZICON

ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR
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Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud. Ilfov.
E-mail:office@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro

STERISOL™
Dezinfectant
de nivel înalt
RTU

500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE
STERISOL™ dezinfectant de nivel înalt RTU este un produs
de înaltă calitate, destinat întrebuințării de lungă durată în
mediile din domeniul medical și profesional. Curăță și
dezinfectează cu succes obiectele, instrumentarul și aerul
din încăperi. Se poate folosi pentru dezinfectarea
suprafețelor critice și semi-critice și a instrumentarului
medical invaziv și non-invaziv, a echipamentelor,
recipientelor și ustensilelor din saloanele de cosmetică,
zonele industriale și farmaceutice, dar și a suprafețelor de
acasă. Este potrivit pentru suprafețe diverse, precum cele
intens utilizate sau circulate (lemn, pardoseli, faianță, PVC,
inox, sticlă, plastic, mobilier, ceramică, scaune, mobile,
canapele consultații, grupuri sanitare, saloane nou-născuți).

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
•
•
•
•
•
•

Dezinfectant de nivel înalt RTU;
Acțiune biocidă certificată;
Nu conține aldehide, fenoli sau alcool;
Dizolvă rapid reziduurile proteice;
Compatibil cu orice tip de material;
Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18 -alchildimetil,
cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectare suprafețe, microaerofloră, instrumentar.

Mod folosire:

Suprafețe: Se pulverizează direct pe zona care necesită
curățare sau dezinfectare și se distribuie uniform soluția
activă peste întreagă suprafață și peste obiectele care
trebuie dezinfectate. Se lasă să acționeze minimum 5
minute. Nu necesită clătire.
Instrumentar: Se curăță instrumentarul de murdărie
grosieră, dacă este cazul, apoi se imersează în soluție. Se
lasă să acționeze conform timpilor de acțiune recomandați
în Fișa Tehnică, apoi se clătește cu apă sterilă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•

Cabinete medicale și spitale;
Producători industria farmaceutică;
Instituții publice;
Utilizatori casnici.

Aviz emis de Comisia Naţională

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;

pentru Produse Biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Bactericidă
Levuricidă
Levuricidă
Fungicidă
Fungicidă
Fungicidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Sporicidă
Virucidă

SR EN 1276, SR EN 13697, SR EN 13727
SR EN 14561
SR EN 1650, SR EN 13624, SR EN 13697
SR EN 14562
SR EN 13624
SR EN 13697
SR EN 14562
SR EN 14348, SR EN 14563
SR EN 13704
SR EN 14476

5 minute
15 minute
5 minute
10 minute
5 minute
15 minute
60 minute
60 minute
60 minute
5 minute

KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud. Ilfov.
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ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR

SPORYCIDE®
Dezinfectant
concentrat
de nivel înalt

1 litru, 5 litri

DESCRIERE
SPORYCIDE® dezinfectant concentrat de nivel înalt, pe bază
de aldehidă, este utilizat pentru instrumente sensibile la
căldură și rezistente la căldură. Este recomandat pentru
dezinfectarea manuală a instrumentelor sensibile la
căldură (inclusiv endoscoape flexibile) în băile de imersie
și pentru procedurile de circulație la rece.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Detergent dezinfectant concentrat, profesional și
industrial;
• Spectru larg de acțiune biocidă certificată;
• Nivel ridicat de eficiență;
• Putere de curățare puternică;
• Grad ridicat de compatibilitate cu majoritatea
materialelor;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea de nivel înalt a suprafețelor și a

instrumentarului din diverse medii: săli de operație, săli
de nașteri, cabinete de consultații ginecologice, săli de
primire urgențe (UPU).

Mod folosire: Se diluează la 1%, adică 10 ml produs,

peste care se adaugă apă până la 1litru, astfel încât să se
obțină soluția de lucru.
Pentru dezinfectarea suprafețelor, ștergeți respectiva
suprafață cu o lavetă înmuiată în soluție sau pulverizați
soluția dezinfectantă peste suprafața contaminată, apoi
ștergeți cu o lavetă umedă.
Pentru dezinfectarea instrumentarului medical, se
imersează instrumentarul în soluție gata de lucru. După
ce se lasă să acționeze, conform indicațiilor din Fișa
Tehnică, se clătește cu apă sterilă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Glutaral (glutaraldehidă), concentrație în unități metrice 10%;
Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu [ADBAC/
BKC (C12-C16)], concentrație în unități metrice 15%;
Acid D-gluconic, compus cu N, N '' - bis (4-clorofenil)-3,12diimino-2,4,11,13-Tetraazatetradecanediamidină 2:1
(CHDG), concentraţie în unități metrice 0,35%;
Etanol, concentrație în unități metrice 0,5%.

• Cabinete medicale și spitale;
• Dezinfectarea și curățarea instrumentarului și a altor
suprafețe;
• În toate zonele spitalului (de exemplu, secții, UCI);
• Pe materiale sensibile (de exemplu, sticlă acrilică).
Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 4219BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Levuricidă
Fungicidă, Levuricidă, Bactericidă
Sporicidă
Virucidă

SR EN 13727, SR EN 13697
SR EN 13624, SR EN 13697
SR EN 1650, SR EN 14561, SR EN 14562, SR EN 1276
SR EN 13704
SR EN 14476

5 minute
5 minute
30 minute
60 minute
60 minute

ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR
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KLINTENSIV®

Detergent dezinfectant
concentrat pentru
instrumentar

1 litru, 5 litri

DESCRIERE

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectare instrumentar și echipamente.
Mod folosire: Se diluează la 2%, adică 20 ml produs,

KLINTENSIV® Detergent dezinfectant concentrat pentru
instrumentar este ideal pentru dezinfectarea și curățarea
instrumentarului medical. Produsul este recomandat
pentru dezinfectarea ustensilelor de laborator,
echipamentelor, recipientelor, ustensilelor din cabinetele
medicale și din unitățile sanitare, cât și pentru curățarea,
dezinfectarea și dezodorizarea zilnică a tuturor
instrumentelor folosite în cabinetele stomatologice.

peste care se adaugă apă până la 1 litru, pentru a se
obține soluția de lucru.
Instrumentar:
Pentru dezinfectarea instrumentarului
medical, se imersează în soluție și, după trecerea
timpului recomandat de acțiune, se clătește cu apă
sterilă.
Suprafețe: Pentru dezinfectarea suprafețelor, ștergeți
suprafața contaminată cu o lavetă înmuiată în soluție
dezinfectantă sau pulverizați soluția dezinfectantă cu
ajutorul unei pompe cu presiune peste suprafața
contaminată și apoi ștergeți cu o lavetă umedă.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
•
•
•
•
•
•

Detergent dezinfectant concentrat, profesional;
Spectru larg de acțiune biocidă certificată;
Nivel ridicat de eficiență;
Fără aldehide, cu o excelentă putere de curățare;
Grad ridicat de compatibilitate cu diverse materiale;
Testat conform normelor UE în vigoare.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Cabinete medicale și spitale;
• Dezinfectarea și curățarea instrumentarului și a altor
suprafețe;
• În toate zonele spitalului (de exemplu, secții, UCI).

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Poli(hexametilenbiguanidă), Polimer, concentrație în unități
metrice 1,3 %;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18- alchildimetil,
cloruri, concentrație în unități metrice 2,8%;
Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 18%.

Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 2267BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată
Bactericidă
Levuricidă
Virucidă
Fungicidă

KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud. Ilfov.
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Timp acţiune

Standard testare
SR EN 13727, SR
SR EN 13697, SR
SR
SR

EN 13697, SR EN 14561
EN 13624, SR EN 14562
EN 14476
EN 13697
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5 minute
5 minute
5 minute
60 minute

ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR

GLUTACARE™

Dezinfectant
de nivel înalt
pentru instrumentar

1 litru, 5 litri

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

DESCRIERE
GLUTACARE™ dezinfectant de nivel înalt este o soluție
hidroalcoolică de glutaraldehidă, cu activator, gata de
utilizare, pentru dezinfectare de nivel înalt și sterilizare
chimică. Adaosul de alcool îmbunatățește activitatea
micobactericidă a glutaraldehidei (în special în cazul
micobacteriilor tuberculoase). Soluția are acțiune rapidă (5
minute la temperatura camerei) asupra bacteriilor
vegetative, fungilor, micobacteriilor, virușilor. Se
recomandă pentru sterilizarea chimică a unei varietăți de
echipamente critice/ semicritice: inclusiv echipamente de
anestezie, de terapie respiratorie, echipamente sau
instrumente metalice, obiecte din cauciuc, din plastic sau
sticlă, termometre, stetoscoape, endoscoape. Soluția nu
este corozivă, fiind ideală pentru utilizarea pe echipamente
și instrumente medicale sensibile la caldură. Nu este
necesară diluarea. Formula nu conține agenți tensioactivi.

Glutaral (glutaraldehidă), concentrație în unități metrice
2,4%; Etanol, concentrație în unități metrice 15%.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea suprafețelor, echipamentelor și instrumentarului medical.

Mod folosire: Se activeaza solutia conform etichetei.

Instrumentar: Se curăță instrumentarul de murdărie
grosieră, dacă este cazul, apoi se imersează în soluție. Se
lasă să acționeze, conform timpilor de acțiune recomandați
în Fișa Tehnică, apoi se spală cu apă sterilă. Suprafețe: Se
pulverizează direct pe zona care necesită curățare sau
dezinfectare și se distribuie uniform soluția activă peste
întreagă suprafață și peste obiectele care trebuie
dezinfectate. Se lasă să acționeze minimum 5 minute.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Dezinfectant de nivel înalt RTU;
• Acțiune biocidă certificată;
• Recomandat pentru echipamente și instrumente;
imersibile și sensibile la căldură;
• Poate fi reutilizat până la 14 zile (atunci când este;
monitorizat conform instrucțiunilor de pe etichetă);
• Testat conform normelor UE în vigoare.

• Endoscopie;
• Centre de chirurgie;
• Alte zone în care este necesară dezinfectarea de nivel
înalt;
• Instrumentar invaziv și non-invaziv în mediul medical;
• Echipamente de anestezie, echipamente de terapie;
respiratorie, obiecte din cauciuc și plastic;
• Instrumente din oțel inoxidabil.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

pentru Produse Biocide:
Nr. 5095BIO/02/12.24

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Aviz emis de Comisia Naţională

Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Bactericidă
Fungicidă, Levuricidă
Virucidă
Fungicidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Sporicidă

SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615, SR EN 14561, SR EN 13697
SR EN 1276
SR EN 13624, SR EN 14562, SR EN 13697, SR EN 1650
SR EN 14476
SR EN 1657
SR EN 14348, SR EN 14563
SR EN 17126

5 minute
5 minute
5 minute
5 minute
30 minute
5-60 minute
60 minute

ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR
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KLINTENSIV®
DIAMINE
Dezinfectant
concentrat

1 litru, 5 litri

DESCRIERE
KLINTENSIV® DIAMINE este o soluție inovatoare pentru
dezinfectarea instrumentelor, extrem de eficientă, care se
caracterizează în special prin concentrații foarte mici de
aplicare, cu un timp de acțiune scurt. Soluția activă are o
putere de curățare excelentă chiar și pentru încărcături
ridicate de proteine. Produsul nu conține fenoli și aldehide,
prin urmare este foarte ușor de utilizat. Utilizarea
inhibitorilor de coroziune oferă un factor de protecție
pentru instrumente.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Compatibil cu majoritatea materialelor, precum oțel
inoxidabil, aluminiu, sticlă, ceramică, plastic dur,
linoleum, ebonit etc;
• Acțiune biocidă certificată;
• Nu conține fenoli, aldehide, clor sau EDTA;
• Spectru larg de proprietăți biocide și putere de
curățare foarte bună;
• Produs economic, fiind activ la concentrații mici ale
soluției de lucru;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectare suprafețe, echipamente și instrumentar.

Mod folosire: Se prepară soluția 0,25%, adică 25 ml
produs concentrat se diluează în 9,975 litri de apă. Se
amestecă bine, pentru o bună omogenizare. Se curăță
instrumentarul de murdărie grosieră, dacă este cazul, apoi
se imersează în soluție. Se lasă să acționeze, conform
timpilor de acțiune recomandați în Fișa Tehnică.
UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Dezinfectare de rutină a instrumentarului medical, în
unitățile de terapie intensivă, coridoarele și zonele din
apropierea pacienților;
• Dezinfectarea și curăţarea pardoselilor, pereţilor,
inclusiv încăperi nou născuți;
• Suprafețe semi-critice și critice în mediul medical.
Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 5240BIO/02/12.24

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine,
concentrație în unități metrice 15,3%;
N,N-didecil-N-metil -polioxietil propionat de amoniu,
concentrație în unități metrice, 14%.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Levuricidă
Virucidă
Tuberculocidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Fungicidă

SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615, SR EN 14561
SR EN 13624, SR EN 14562, SR EN 16615, SR EN 13697, SR EN 1650
SR EN 14476
SR EN 14348
SR EN 14348, SR EN 14563
SR EN 13624, SR EN 14562, SR EN 13697, SR EN 1650

5 minute
5 minute
5 minute
15 minute
5 - 60 minute
60 minute

KLINTENSIV S.R.L.
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ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR

KLINOZYME™

Detergent enzimatic
pentru instrumentar

1 litru, 5 litri

DESCRIERE
KLINOZYME™ detergent enzimatic concentrat este utilizat
pentru curățarea instumentarului medical; produsul oferă o
mare performanță în îndepărtarea reziduurilor organice
fără procedee mecanice agresive ce pot deteriora
instrumentarul medical. Efectul produsului este datorat
unui complex de surfactanți și amestec trienzimatic.
KLINOZYME™ elimină eficient reziduurile de mucus, sânge
și proteine de pe instrumentarul destinat domeniului
medical prin intervenții invazive, respectiv părți
demontabile
ale
unor
echipamente
destinate
diagnosticării și tratării chirurgicale minim invazive
(endoscoape, instrumentar al laparoscopului/ brațelor
robotizate pentru intervențiile chirurgicale). Soluția gata de
lucru prezintă un pH neutru ce protejează suprafețele
curățate; este ideal pentru utilizarea în baie cu ultrasunete.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Performanță foarte mare de curățare;
• Îndepărtează resturile de sânge și proteine din
instrumente;
• Ideal pentru utilizare în baie cu ultrasunete;
• Ideal pentru îndepărtarea și prevenirea biofilmelor
periculoase;
• Nivel PH neutru;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

5 – 15 % surfactanți neionici, enzime.

ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Agent de curățare a instrumentarului medical.
Mod folosire: Se diluează cu apă rece pentru a produce

concentrația dorită. În funcție de gradul de eficacitate
dorită, se diluează între 1,0%-5,0% (10-50 ml/l); Exemplu de
aplicare: 1 litru de 2% de soluție de lucru corespunde la 980
ml de apă și 20 ml de soluție KLINOZYME™. Se amplasează
instrumentele pentru reprelucrare în soluție KLINOZYME™
imediat după utilizare. Se acoperă/imersează complet în
soluție, apoi se clătesc cu apă potabilă, preferabil distilată,
urmând a fi sterilizate.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• Endoscopie;
• Reprocesarea instrumentelor chirurgicale;
• Echipamente de anestezie, echipamente de terapie
respiratorie, obiecte din cauciuc și plastic;
• Instrumentar utilizat pentru intervenții chirurgicale tip
laparoscopic/ robotizat.
KLINOZYME™ este utilizat ca agent de curățare prin
procedee nonagresive. Mecanismul de acțiune al produsului presupune dezintegrarea resturilor organice. După
utilizare, instrumentele trebuie reprocesate și dezinfectate,
în conformitate cu cerințele legale, apoi sterilizate.
GLUTANOL RTU și KLINTENSIV™ DIAMINE sunt
recomandate pentru dezinfectarea acesora. Produsele
sunt compatibile între ele și pot fi utilizate unul după altul
fără probleme.
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KLINTENSIV ®
QUAT WIPES

Șervețele umede
dezinfectante
pentru instrumentar
pachete cu 80 șervețele umede,
cutie cu capac cu 100 șervețele umede

DESCRIERE
KLINTENSIV® Șervețele umede dezinfectante pentru
instrumentar sunt special create pentru spații delicate și
opacizante, sensibile la atacul chimic al soluțiilor pe bază
de alcool. Cu ajutorul acestor șervețele umede, puteți
dezinfecta eficient suprafețele, echipamentele și
instrumentarul din cabinete medicale, ambulanțe, unități
UPU, spații private.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Șervețele cu proprietăți dezinfectante;
• Spectru larg de acțiune biocidă certificată, dezinfecție
de nivel inalt;
• Dizolvă rapid reziduurile proteice;
• Nu conțin aldehide;
• Nu este necesară clătirea după utilizare;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil,
cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectare suprafețe, echipamente, instrumentar.
Mod folosire: Se utilizează direct pe zona care necesită
curățare sau dezinfectare. Se distribuie uniform soluția pe
întreaga suprafață și pe obiectele care necesită
dezinfectare. Se lasă să acționeze minimum 5 minute,
pentru dezinfectare de nivel mediu și scăzut; 60 de minute
- pentru dezinfectare de nivel înalt. Nu necesită clătire.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de
terapie intensivă și de boli infecțioase;
• În transport și tratament ambulatoriu sau de urgență;
• În laboratoare;
• În practici medicale pentru toate disciplinele;
• În îngrijirea la domiciliu a pacienților.
Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 2394BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Bactericidă
Levuricidă
Levuricidă
Fungicidă
Fungicidă
Fungicidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Sporicidă
Virucidă

SR EN 1276, SR EN 13697, SR EN 13727
SR EN 14561
SR EN 1650, SR EN 13624, SR EN 13697
SR EN 14562
SR EN 13624
SR EN 13697
SR EN 14562
SR EN 14348
SR EN 13704
SR EN 14476

5 minute
15 minute
5 minute
10 minute
5 minute
15 minute
60 minute
60 minute
60 minute
5 minute
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ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR

KLINTENSIV ®
DEZICON

Dezinfectant concentrat
de nivel înalt

1 litru, 5 litri

DESCRIERE
KLINTENSIV®

DEZICON este un dezinfectant concentrat
utilizat pentru dezinfecţia suprafeţelor, pre-dezinfectarea şi
curăţarea instrumentarului medical şi chirurgical şi
dezinfectarea suprafeţelor prin nebulizare sau prin
pulverizare electrostatică.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Dezinfectant pentru suprafeţe gata de utilizare, cu
excepţia utilizării pe suprafeţe care iau contact cu
alimentele;
• Produsul, sub formă de soluţie gata de lucru este
compatibil cu multiple suprafeţe;
• Compatibil cu suprafețe metalice neacoperite (aluminiu,
cupru, zinc, bronz, argint, aur, inox medical/ alimentar/
314L/ 316L);
• Compatibil cu suprafețe metalice acoperite (vopsea,
galvanizate, email, rășini), plastice de diferite tipuri (PP,
PE, HDPE ș.a.);
• Compatibil cu suprafețe: cauciuc, silicon, teflon, linoleum,
lemn, compozite minerale (gresie, faianță, marmură,
beton ș.a.);
• Nu este necesară clătire.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentraţie în unităţi
metrice 17%; Compuși de amoniu cuaternar, cloruri de
benzil C12-C18-alchildimetil, concentraţie în unităţi metrice
4,5%; surfactanți, agent de chelatizare, parfum, apă.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectant pentru suprafeţe, instrumentar, microaerofloră.

Mod folosire: Produsul se prepară în soluţie 2% şi se

aplică folosind un pulverizator manual, lavetă din material
sintetic sau prin imersie în recipient cu lichid. Nu necesită
clătire. Soluţia gata de utilizare se poate folosi pe suprafețe
curate/ murdare, iar acesta prezintă acțiune rapidă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• dezinfectarea suprafeţelor şi a obiectelor de inventar din
unităţi sanitare cum sunt: mobilierul de spital,
laboratoare de analize, brancarde, tărgi, cărucioare,
canapele de consultaţii şi tratament, mese de operaţii,
obiecte sanitare, clanţe de uşi, telefoane;
• dezinfectarea suprafeţelor şi a aparaturii medicale din
cabinete stomatologice şi cabinete medicale
individuale, săli de tratamente, săli de chirurgie;
• dezinfectarea suprafeţelor, instrumentarului chirurgical
neinvaziv (stetoscoape, termometre, etc.);
• dezinfectarea suprafeţelor dure neporoase din sectorul
public (birouri, instituţii de învăţământ, săli de sport, săli
de conferinţe, spaţii comerciale, gări, autogări);
• dezinfectarea şi igienizarea suprafeţelor şi obiectelor de
inventar din saloane de cosmetică şi coafură;
• dezinfectarea suprafeţelor prin nebulizare sau prin
pulverizare electrostatică (no-touch disinfecting
technologies).

Avizat de Ministerul Sănătății sub
Nr. 5630BIO/02/12.24

Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Fungicidă, Levuricidă
Sporicidă, micobactericidă/ tuberculocidă
Virucidă

SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 16615, SR EN 13697; SR EN 14561
SR EN 13697, SR EN 14562, SR EN 13624, SR EN 1650
SR EN 13704, SR EN 14348
SR EN 14476

5-15 minute
5-6o minute
60 minute
5 / 30 minute

ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR
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®

DESOGEN AERO
Dezinfectant
microaerofloră

1 litru, 5 litri

DESCRIERE
DESOGEN® AERO este recomandat pentru dezinfectarea
aerului din încăperi din diverse medii profesionale, fiind
utilizat chiar și în industria alimentară. Produsul poate fi
utilizat pentru dezinfectarea diverselor suprafețe din aria
medicală (pereți, pardoseli, mobilier de spital, mese de
operații, paturi, cărucioare, containere, ambulanțe,
obiecte sanitare), pentru confecții de cauciuc și materiale
textile, instrumentare medicale, sticlărie de laborator.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
•
•
•
•
•
•
•

Dezinfectant concentrat de nivel înalt;
Soluție cu proprietăți dezinfectante;
Nu conține aldehide;
Are acțiune biocidă certificată;
99,9% biodegradabil;
Nu este clasificat drept coroziv;
Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea suprafețelor dure prin pulverizare
și nebulizare. Dezinfectarea suprafețelor dure prin
ștergere cu laveta, cu mopul sau prin spălare.
Dezinfectarea echipamentelor și a instrumentelor prin
imersare/ scufundare/ înmuiere.

Mod folosire: DESOGEN® AERO se utilizează gata de
lucru pentru dezinfectarea microaeroflorei, suprafețelor
de orice tip, instalațiilor din domeniu medical și a
instrumentarului medical. Se nebulizează 10 ml produs/
m³ volum încăpere.
UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•

Cabinete medicale și spitale;
Instituții publice;
Producători din industria alimentară;
Utilizatori industriali.

Autorizație

Peroxid de hidrogen, concentrație în unități metrice 5%.

Nr. 159/ 09.2020

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Fungicidă, Levuricidă
Virucidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Sporicidă

SR EN 13727, SR EN 13623
SR EN 13624
SR EN 14476
SR EN 14348
SR EN 14347

15 minute
15 minute
15 minute
60 minute
60 minute
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MICROAEROFLORĂ

®

AMBIOCIDE

Dezinfectant
microaerofloră RTU

1 litru, 5 litri

DESCRIERE
AMBIOCIDE® dezinfectant microaerofloră RTU este utilizat
pentru dezinfectarea aerului din încăperi.
Pentru
igienizarea adecvată, se introduce în nebulizator o
cantitate de produs calculată în funcție de volumul
încăperii. Un nebulizator igienizează și transformă
spațiile de lucru în medii sigure și sănătoase. Se
utilizează la finalul zilei de lucru - pentru unitățile
sanitare, școli, grădinițe, universități, încăperi
aglomerate, zone industriale, baruri, restaurante, hoteluri.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Dezinfectant de nivel înalt pentru aerul din încăperi;
• Acțiune virucidă, fungicidă, bactericidă și sporicidă
certificată;
• Nu conține alcool, aldehide sau fenoli;
• Este compatibil cu orice tip de material;
• Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea microaeroflorei prin nebulizare.
Mod folosire: Se realizează dezinfectarea printr-un

proces de nebulizare. Dozaj soluție de lucru: nediluat 10
ml/m³; timp de acțiune: 5 minute – pentru dezinfectare de
nivel mediu și scăzut; 60 minute – pentru dezinfectare de
nivel înalt.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•
•
•

Cabinete medicale și spitale;
Spații comerciale;
Instituții publice;
Operatori din industria HoReCa;
Unități de învățământ;
Utilizatori industriali.

Aviz emis de Comisia Naţională

pentru Produse Biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%; Compuși de amoniu cuaternar,
benzyl-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în
unități metrice 0,09%.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Eficacitate biocidă certificată

Standard testare

Timp acţiune

Bactericidă
Bactericidă
Levuricidă
Levuricidă
Fungicidă
Fungicidă
Fungicidă
Micobactericidă, Tuberculocidă
Sporicidă
Virucidă

SR EN 1276, SR EN 13697, SR EN 13727
SR EN 14561
SR EN 1650, SR EN 13624, SR EN 13697
SR EN 14562
SR EN 13624
SR EN 13697
SR EN 14562
SR EN 14348
SR EN 13704
SR EN 14476

5 minute
15 minute
5 minute
10 minute
5 minute
15 minute
60 minute
60 minute
60 minute
5 minute

MICROAEROFLORĂ
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