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Dezinfekce 
pokožky - Citroclorex 2% 

 
 

 
Citroclorex 2%  
Přípravek CITROclorex 2% je transparentní, vysoce účinný přípravek 
pro dezinfekce pokožky, který nabízí okamžité a navíc reziduální 
působení, určen k okamžitému použití, neředí se.                                                                                                                                                              
Působení je založeno na kombinaci chlorhexidin diglukonátu a 
vysokého obsahu etanolu, chrání spolehlivě, rychle a dlouhodobě. 
Přípravek je klasifikován jako biocid. Pouze pro profesionální 
použití. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. 
Doporučuje se pro aplikaci na pokožku před invazivními zákroky, pro předoperační vyšetření. Dále jej 
lze použít rovněž ve spojení s použitím žilního katetru, rovněž před odběry krve, aplikací injekcí, 
punkcí, očkováním, akupunkturou, biopsiemi nejrůznějšího druhu, aj. 
Přípravek aplikujte přímo, na pokožku, nebo na jednorázový sterilní tampon, s jehož pomocí pokožku 
důkladně potřete. Dezinfekci nechejte zaschnout a neoplachujte ji. 
 
 

Citroclorex 2% MD Spray 
Dezinfekční přípravek k okamžitému použití, neředí se, rychle působí a dezinfikuje zdravotnické 
prostředky. Doporučuje se zejména ve spojení s aplikací centrálního žilního katetru, periferního 
katetru, při zavádění  kanyl, sond, spojek, portů, aj. 
CITROclorex 2% MD je registrován jako zdravotnický prostředek. 
Výhody pro uživatele: 
• široké spektrum účinnosti 
• okamžité a dlouhotrvající působení 
• snadné a rychlé použití 
Obsah účinných látek ve 100 g produktu: 
2 g Chlorhexidine digluconate 
62 g Isopropyl Alcohol 
Pomocné látky, purifikovaná voda. 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. 
Aplikujte přípravek přímo, neředí se. 
Je určen pro péči o povrch zdravotnických prostředků. 
Je-li to nutné, lze jej také nanést na jednorázový sterilní tampon a s jeho 
pomocí důkladně otřít 
konkrétní plochu lékařského předmětu. Dezinfekci nechejte zaschnout a neoplachujte. 
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Citroclorex 2% RED  
Přípravek CITROclorex 2% RED je barevně výrazný, vysoce účinný dezinfekční přípravek pro dezinfekci 
operačního pole a pokožky pro maximálně efektivní chirurgické zákroky, 
ale rovněž pro běžné použití v ambulancích, tj. před injekcemi, punkcemi, 
odběry krve, očkováním 
k okamžitému použití, neředí se. 
Přípravek rychle působí, dezinfikuje a označuje operační pole. Působení je 
založeno na kombinaci chlorhexidin diglukonátu a vysokého obsahu 
etanolu, chrání spolehlivě, rychle a dlouhodobě. 
Složení jednak významně redukuje čas přípravy pacientů k zákroku, navíc 
napomáhá zajištění hygieny v ráně. 
Přípravek je klasifikován jako biocid. Před použitím čtěte přiložené 
pokyny. Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Pouze pro 
profesionální použití. 
Doporučuje se pro aplikaci na pokožku před invazivními zákroky, pro 
předoperační vyšetření. Dále jej lze použít rovněž ve spojení s použitím 
žilního katetru, rovněž  
před odběry krve, aplikací injekcí, punkcí, očkováním, akupunkturou, 
biopsiemi nejrůznějšího druhu, aj. 
Stiskněte lahev v její horní části tak, aby se obsah vrchní (barvivo) i spodní nádobky 
(dezinfekční roztok) spojil. Opakovaně lahví potřepejte, aby došlo k dokonalému promísení látek. 
Následně aplikujte přípravek přímo, na pokožku, nebo  
na jednorázový sterilní tampon a s jeho pomocí pokožku důkladně potírejte.  
Dezinfekci nechejte zaschnout a neoplachujte ji. Stabilita barevného roztoku se počítá od momentu, 
kdy byl namíchán, a udává se po dobu 3 dnů, tj. 72 hodiny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Katalog. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

ECO3061580 Citroclorex 2% spray: vysoce účinný přípravek pro dezinfekci pokožky 250ml 143,- 

ECO3061400 Citroclorex 2%: vysoce účinný přípravek pro dezinfekci pokožky 500ml 166,- 

ECO3074830 Citroclorex 2% MD Spray: Dezinfekční přípravek k okamžitému použití 100ml 122,- 

ECO3074870 Citroclorex 2% MD Spray: Dezinfekční přípravek k okamžitému použití 250ml 180,- 

ECO3061380 Citroclorex 2% RED: vysoce účinný přípravek pro dezinfekci operačního pole 120ml 143,- 


