
Melléklet: 

 
Javasolt fertőtlenítőszerek listája 
 

A fertőtlenítés olyan eljárás, amely a külső környezetbe kikerült kórozók elpusztítására, 

fertőző képességük megszüntetésére, inaktiválására irányul. 
 

Fertőző betegség és járvány előfordulásakor u.n. szigorított eljárással kell végezni a 

kórokozók inaktiválására irányuló tevékenységet. Ilyenkor széles spektrumú 

fertőtlenítőszereket kell alkalmazni. Ez alatt azt értjük, hogy olyan szereket  használjunk, 

amelyek alkalmasak baktériumok (baktericid hatás), és azok spóráinak (sporocid hatás), 

vírusok (virucid hatás) és gombák (fungicid hatás) elpusztítására, távoltartására. 

 

 



Alkalmazási terület
Fertőtlentőszer 

megnevezése
Hatás spektrum

mosható padló és falfelületek, berendezési és 

felszerelési tárgyak, ápolási eszközök egy 

munkafázisban történő tisztítására és 

fertőtlenítésére

Incidin Extra N
baktericid (MRSA), fungicid, virucid, 

(HIV/HBV), TBC

 padló, falfelület, felszerelési tárgyak egy fázisú 

tisztítására és fertőtlenítésére, jó nedvesítő és 

zsíroldó hatású szer

Bradoclean 

(formaldehidmentes) 

fertőtlenítő és tisztító 

koncentrátum

baktericid (MRSA), fungicid, virucid.

kis felületek, berendezési tárgyak, elektromos 

készülékek gyors törléssel való fertőtlenítésére, 

különösen a nehezen hozzáférhető vagy vizes 

oldattal nem érintkező részekre pl. számítógép 

billentyű, telefon, tévé távkapcsoló

Incides N felületfertőtlenítő 

törlőkendő adagolódobozban

baktericid, fungicid, virucid (HIV, HBV, 

Adeno, Rota vírusokra alkalmazható)

felmosáshoz, lemosáshoz, WC tisztításhoz, 

szaniterekre, áztató tisztításhoz vagy textíliák 

mosásánál fertőtlenítésére (zsíroldásra is jó)

Kliniko-med:- Clean Center
baktericid (MRSA), fungicid, virucid, 

tuberkulocid

eszközökre fújható spray (pl. manikürhöz, 

pedikürhöz használt ollók, körömreszelő, fésű stb)
Octenisept baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid

konyhai munkafelületre, eszközökre, konyhai 

pultokra, fiókokra, hűtőszekrényekre ajánlott szer
Inno-Sept oldat

baktericid (MRSA), fungicid, virucid, 

tuberkulocid.

szaniterek (msodók, kádak, zuhanyfülkék), WC, 

fürdőszoba csempék, padló felmosására alkalmas 

szer, egy fázisban tisztít és fertőtlenít

Domestos baktericid, fungicid

szaniterek, WC-k, fürdőszoba csempék, padló 

felmosására tisztít és fertőtlenít
Floraszept baktericid, fungicid

manikür, pedikür során használt eszközökre
Barrycidal 

műszerfertőtlenítőszer
baktericid, virucid, fungicid

felmosásra, felületre, de textilek fertőtlenítésére is 

alkamazható

C.C.Dodacid fertőtlenítő 

hatású szanitertisztító 
baktericid, virucid, fungicid

konyhai mosogatók, mosdókagylók, kádak, 

lefolyók, túlfolyónyílásokra ajánlott szer

Diversey Domestos Pine Fresh 

fertőtlenítő lemosószer
baktericid, virucid, fungicid

egyfázisú higiénés kézfertőtlenítésre
CLARASEPT higiénikus 

kéztisztító és fertőtlenítőszer

baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, 

virucid (HBV és HIV inaktiváló hatású

egyfázisú higiénés kézfertőtlenítésre
Mild antibakteriális folyékony 

szappan

antibakteriális (bakteriális fertőzések esetén 

alkalmazható)

egy fázisú kézfertőtlenítő készítmény, ami 

bőrkímélő, bőrápoló adalékot is tartalmaz

Bradonett 500ml pumpás 

fertőtlenítő folyékony szappan
baktericid (MRSA), fungicid, virucid

higiénés kézfertőtlenítésre, széles antimikrobiális 

hatásspektrumú egfázisú kézfertőtlenítőszer
BradoGél 500 ml pumpás

baktericid (MRSA), fungicid, virucid, 

tuberkulocid.

Kézfertőtlenítéshez ajánlott szerek 

Felületek, padlók, használati tárgyak, textilia, konyhai eszközök, szaniterek fertőtlenítő tiszttítására alkalmas 

szerek

 

 


