
ÜHESKOOS VIIRUSTELE VASTU! 

 

Pindade puhastus ja desinfitseerimine 
 
Tiheda külastusega ühiskondlikes ruumides on oluline regulaarselt puhastada või desinfitseerida 
puutepindasid nagu ukselingid, lülitid, käepidemed jne. Ühekordsed koristusrätikud aitavad vältida 
puutepindade ristsaastamist. Ning hügieenilise tulemuse saavutamiseks tuleb kasutada neid koos 
desinfitseerivate ainetega. 
 

 

Activa Just Once rätik, sinine ja roosa  -25% 

 

• Vastupidav puhastusrätik, mida saab ka mitu korda kasutada.  

• Värvikoodid hõlbustavad hügieenilist puhastamist.  

• Mugav pakist tõmmata ja asetada koristuskärusse või lauale. 

• Materjal: tselluloos, polüpropüleen; mittekootud  

• Mõõdud 33x33cm 

• 100 rätikut pakis 

• Koodid: 1309 (sinine), 1310 (roosa) 
 

Soodushind: 7.12 € 
Tavahind: 9.49 € 
 

 

Chemi-Pharm pindade desinfektant Bacticid AF 1 L   

-25% 

 

• Sobib alkoholi taluvate pindade kiirdesinfektsiooniks.  

• Kohtades, kus on vajalik regulaarne kiirdesinfektsioon.  

• Valmislahus ja ei vaja lahjendamist.  

• Kantakse pinnale niisutatud ühekordse koristusrätikuga või pinnale 
pihustades. 

• Kood: HP77027 
 

Soodushind: 5.66 € 
Tavahind: 7.54 € 
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Chemi-Pharm desinfitseeriv üldpuhastusaine 

Des New 1 L ja 5 L  -25% 

 

• Lõhnata, fosfaadivaba vedel aluseline kontsentraat pindade 
pesemiseks ja desinfitseerimiseks. 

• 0,3-1% pesulahusega töödelda ruume (põrandad, seinad, uksed, 
aknalauad) ning mööblit.  

• Töödeldud pinnad ei vaja loputamist. 

• Koodid: HP77013 (1 L) ja HP77030 (5 L)    
 

Soodushind 1 L: 4.57 € 
Tavahind: 6.09 € 
 

Soodushind 5 L: 21.01 € 
Tavahind: 28.01 € 

  
 

Isiklik hügieen 
 
Hoolikas kätehügieen aitab nakkushaigust eemal hoida, mistõttu on oluline viirushaiguse leviku ajal 
käsi korralikult puhastada. Näomaski kandmine vähendab võimalust, et sotsiaalsete kontaktide, 
köhimise ja aevastuste kaudu jõuavad nakkuse piisad teiste inimesteni. 
Viirushaigustest hoidumiseks kasutada käte desinfitseerimisaineid ja näomaske.  
 

 

Chemi-Pharm käte antiseptik Chemisept Hand Des 

100ml ja 500ml  -25% 
 

• Alkoholi baasil käte antiseptikum nii kutsealaseks kui ka 
tavatarbijale kasutamiseks  

• Laia bakteritsiidse ja fungitsiidse toimega 

• Värvi- ja lõhnaainevaba.  

• Sisaldab komponente, millel on nahka pehmendav, niisutav ja 
kaitsev toime  

• Geeli vormis, mis tagab vähese lenduvuse 

• Toime kestab 3 tundi 
• Koodid: HP77022 (100 ML) ja HP77024 (500 ML) 

 

Soodushind 100 ML: 2.39 € 
Tavahind: 3.18 € 
 

Soodushind 500 ML: 3.57 € 
Tavahind: 4.76 € 



ÜHESKOOS VIIRUSTELE VASTU! 

 

 

 

Näomask Type II R meditsiiniline kolmekihiline, 50tk 

karbis  -40% 
 

• CE sertifikaadiga  

• 3-kihiline mask 

• Reguleeritav nina kinnitus ja pehmest fliisist kõrva kummid 

• 50 maski karbis 

• Kood: KU301263     
 

Soodushind: 5.94 € 
Tavahind: 9.9 € 
 

 
 

 

 


