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Lampy przepływowe UV-C BIOTECTUM

www.alchem.com.pl … inne modele na zapytanie

Cechy i zalety

• Bezpieczne stosowanie w obecności ludzi
• Sterownik z programatorem
• 4 tryby pracy
• Licznik czasu pracy
• Czytelny wyświetlacz
• Obudowa pokryta jonami srebra

Model UV-C 50 UV-C-100

Moc [VA] 75 115

Element emitujący promieniowanie UV-C 

[W]
2 x TUV 30 2 x TUV 55

Wydajność wentylatora [m3/h] 135 135

Dezynfekowana kubatura [m3] 25-50 45-100

Powierzchnia działania lampy [m2] 10-20 20-40

Trwałość promiennika [h] 9000 9000

Typ obudowy IP 20 IP 20

Montaż
naścienny / sufitowy lub na statywie 

przejezdnym

Wymiary DxWxG [mm] 1180x210x114

Model Nr kat. CENA PLN netto *

BioTectum UV-C 50 955-0600-0050 1850,00

BioTectum UV-C 100 955-0600-0100 1990,00

Statyw przejezdny 955-0600-0013 450,00

* VAT 23%



Środki dezynfekcyjne

www.alchem.com.pl Do wyczerpania zapasów

Płyn do dezynfekcji rąk i skóry 
Sterillhand 5L 
Nr kat. 999-Sterillhand-5L
CENA 49,90 PLN netto (+ VAT 8%)
Gotowy do użycia alkoholowy preparat 
do higienicznej oraz chirurgicznej 
dezynfekcji rąk w placówkach służby 
zdrowia oraz w miejscach, w których 
konieczne jest zachowanie najwyższych 
standardów higienicznych – salonach 
kosmetycznych i fryzjerskich, gabinetach 
weterynaryjnych, klubach fitness, 
siłowniach oraz placówkach oświaty.
• preparat gotowy do użycia
• nie wysusza skóry
• zwalcza bakterie, grzyby, prątki 
i wirusy
• przebadany dermatologicznie
• działanie natychmiastowe
i przedłużone
• zamknięty w szczelnym opakowaniu 
zapobiegającym ulatnianiu
• okres ważności 36 miesięcy
Substancja czynna - etanol 72g/100g

DOSTĘPNE OD RĘKI !

Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 
ERG Clean 5L 
Nr kat. 999-ERGCleanSkin-5L
CENA 49,90 PLN netto (+ VAT 8%)
Płyn do dezynfekcji o działaniu 
wirusobójczym, przeznaczony do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji 
rąk oraz do dezynfekcji powierzchni, 
materiałów, wyposażenia i mebli. 
Płyn gotowy do użycia.

• skład chemiczny: alkohol etylowy 72% 
/ alkohol izopropylowy 7,5%
• wygląd: lotna, klarowna ciecz
• zapach charakterystyczny dla etanolu
• pH neutralne
• gęstość względna: 0,81 g/cm3
• nr pozwolenia: 8032/20
• okres ważności 36 miesięcy 

DOSTĘPNE OD RĘKI !



Autoklawy do sterylizacji narzędzi
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Autoklawy do sterylizacji narzędzi

Niewielkie gabaryty
Brak potrzeby instalacji do kanalizacji i instalacji wodociągowej
Pojemność 8-23 L
Menu w języku polskim
temperatura sterylizacji: 121oC lub 134 oC
Bogate wyposażenie standardowe: 

Sugerowane modele: 

TINGET STE 8L klasy B z USB i z drukarką
Tinget STE 12L klasy B z USB i z drukarką

Autoklaw kasetowy do sterylizacji narzędzi EnbioS

Najmniejszy na rynku (SxWxG 25x16x56 cm)
Najszybszy (7 min)
Najwyższa klasa B, certyfikat urządzenia medycznego
Możliwość sterylizacji narzędzi luzem lub w pakietach
Bezgłośna praca – 32dB
Niska cena

Ceny na zapytanie
Prestige klasy N



Generator ozonu i sterylizatory do odkażania maseczek

www.alchem.com.pl … inne modele na zapytanie

Generator ozonu GO24
Do sterylizacji, dezynfekcji i usuwania nieprzyjemnych 
zapachów w pomieszczeniach, pojazdach samochodowych.
! Podczas ozonowania nie wolno przebywać w pomieszczeniu, 
możliwe ponowne użytkowanie po 2 h.

- Maks. czas pracy ciągłej 60 min.
- Maks. kubatura sterylizowanego pomieszczenia: 165 m2

- Sterylizacja w czasie od 20 min (pow. 55 m2) do 60 min. 
(pow. 165 m2)

- Odświeżenie z usunięciem uciążliwych zapachów:
od 20 min (pow. 110 m2) do 60 min (pow. 330 m2) 

Sterylizatory laboratoryjne SRW SMART
Do sterylizacji gorącym powietrzem.
Do odkażania maseczek medycznych, FFP2 oraz FFP3.
Czas odkażania maseczek – 30 min.
Proponowane modele:

Model Poj. L Nr kat.

SRW 115 SMART 112 090-05-1060-1550-0000001

SRW 180 SMART 180 090-05-1060-1650-0000001

SRW 240 SMART 245 090-05-1060-1750-0000001

Do każdego sterylizatora dostępne oddzielnie stojaki na 
maseczki medyczne lub FFP2/FFP3.

Ceny na zapytanie



Środki ochrony osobistej
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Rękawice nitrylowe bezpudrowe Biologix, op. 100 szt.
Antyalergiczne, antyelektrostatyczne, w 100% z nitrylu
Zgodny z normami ASTM D3578 i EN455-1/2/3

Maski wielorazowe 19x9 cm, op. 50 szt.
Maseczki 3-warstwowe z włókniny polipropylenowej (flizelina) 
Certyfikat OEKO-TEX STANDARD100 oraz ATEST PZH
Nie są produktem medycznym. Można prać w temp. 60°C. 

Maski jednorazowe ochronne N95, op. 10 szt.
Maski N95 (FFP2) do użytku cywilnego, z klipsem na nos, białe, 
niesterylne. Odfiltrowują co najmniej 95% cząsteczek 
zawieszonych w powietrzu. Antyalergiczne.

Nazwa Nr kat. Cena netto*

Rękawice nitrylowe rozm. S 999-97-6112 na zapytanie

Rękawice nitrylowe rozm. M 999-97-6113 na zapytanie

Rękawice nitrylowe rozm. L 999-97-6114 na zapytanie

* VAT 23%

Nazwa Nr kat. Cena netto*

Maseczki wielorazowe 999-MASE.W.006 na zapytanie

Nazwa Nr kat. Cena netto*

Maseczki N95 rozm. M 735-MY-02W-M01 na zapytanie

Maseczki N95 rozm. L 735-MY-02W-L01 na zapytanie

Maski jednorazowe ochronne, op. 50 szt.

Sterylne maski higieniczne 3-warstwowe, 
do celów medycznych, klasa I. 
Materiał zgodny z normą EN14683.

Nazwa Nr kat. Cena netto*

Maski jednorazowe, 

sterylne, EN 14638

999-MASE00.005 na zapytanie

Dostępne od ręki 
do wyczerpania zapasów



Środki ochrony osobistej
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Dostępne od ręki do wyczerpania zapasów

Przyłbica ochronna CoverOne®
Przyłbica ochronna jako uzupełniający element 
odzieży ochronnej, zmniejszający ryzyko  
związane z zakażeniami przenoszonymi drogą 
kropelkową. Chroni też błony śluzowe ust, oczu 
i nosa przed kontaktem z zanieczyszczonymi 
dłońmi czy przedmiotami oraz drobnymi urazami 
mechanicznymi
Rozmiar uniwersalny, dostosowywany do kształtu 
głowy za pomocą taśmy
Wykonana z polietylenu o przejrzystości do 92%
Odporna na zarysowania i działanie  
bakteriobójczych środków chemicznych.

Nr kat. 999-CoverOne
CENA: 75,00 PLN / szt. (+VAT 23%)

Fartuchy ochronne jednorazowe, op. 25 szt.
Bez kieszeni, kołnierzyk standard, mankiet ze ściągaczem, 
zapinane na 5 zatrzasków
Wykonane z włókniny PP typu spunbond 50g/m2
Nie zawierają lateksu. Lekkie i wygodne

Nazwa Nr kat. Cena netto*

Fartuchy rozm. M 482-15441922 140,00

Fartuchy rozm. L 482-15451922 143,00

Fartuchy rozm. XL 482-15461922 143,00

Fartuchy rozm. XXL 482-15471922 147,00

* VAT 23%

Worki na odpady medyczne i sanitarne, op. 20 szt.
Czerwone worki na odpady medyczne do stosowania w 
placówkach służby zdrowia oraz instytucjach, w których zachodzi 
potrzeba przechowywania zużytych odpadów medycznych. 
Worki mają wzmocnione dno, które zapobiega rozerwaniu. 
Posiadają certyfikat PZH

Nazwa Nr kat. Cena netto*

Worki na odpady 35 L 999-W035-001 10,00

Worki na odpady 60 L 999-W060-001 14,00

Worki na odpady 120 L 999-W120-001 28,00

* VAT 23%


