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ILIRSKA BISTRICA

ZŠ Opis Količina Em PEM Dobavitelj Komercialni naziv Cena brez DDV
1 2 3 4 5 6 5 8
1 Alkohol etilni 70%, 1l 10 liter

2
Razkužilo za roke (za  dozator Ecolab), 1l, 2-
propranol,0,15g benzalkoniumchloride 200 liter

3
Razkužilo za roke (za dozator Ecolab), 0,5l,2-
propranol,0,15g benzalkoniumchloride 100 liter

4
Razkužilo za roke, 100 ml,2-propranol,0,15g 
benzalkoniumchloride 3 liter

5
Razkužilo za roke,1l-z učinkom uničevanja vseh 
pogostejših bakterij in virusov,100 l 100 liter

6
Razkužilo za roke,0,5l, z učinkom uničevanja vseh 
pogostejših bakterij in virusov,50 l 50 liter

7 Doz. pumpica za razkužilo 1l boljše kak. 50 kos
8 Doz. pumpica za razkužilo 0,5l boljše kak. 50 kos
9 Pena za umivanje, z negovalnim učinkom 200 kos

10

Razkužilo za površine 1l,na alkoholni osnovi, 
učinkovitost proti vsem pogostejšim virusom in 
bakterijam 300 liter

11
Robčki za razkuževanje površin; za enkratno uporabo, na 
alkoholni bazi,z učinkom proti vsem pogostejšim bakterijam 1500 kos

12
Mleko za nego izsušene kože, z vlažilnim in 
negovalnim učinkom 500 ml 50 liter

13

Koncentrirano sredstvo za razkuževanje medicinskih 
inštrumentov s funkcijo razgradnje bioloških delcev in 
uničenjem vseh vegetativnih oblik MO 25 liter

14

Sredstvo za rakuževanje kože v spreju na 
alkoh.osnovi, primerno za razkuževanje kože pred 
invazivnimi postopki( I.V.,I.M. ter.) 350 ml 7 liter

15

Raztopina za dekolonizacijo bolnikov z MRSA - za 
antiseptično čiščenje in nego telesa, 500 ml (kot npr. 
Prontoderm) 5 liter

16
Gel strong za dekolonizacijo bolnikov z MRSA - za  
čiščenje in nego nosu, 30 ml (kot npr. Prontoderm) 150 ml

17
Raztopina za dekolonizacijo bolnikov z MRSA - za 
izpiranje ustne votline, 250 ml (kot npr. ProntOral) 2,5 liter



18
Raztopina za dekolonizacijo bolnikov z MRSA - za 
izpiranje ran, 350 ml (kot npr. Prontosan) 3,5 liter

19 Voda demineralizirana 10 l 300 liter
20 Parafinsko olje, nesterilno, pak. 0,5 l 5 liter

21

Krema s cinkovim oksidom, za zavarovanje kože pred 
vplivom telesnih izločkov, za močno pordelo in 
razdraženo kožo 50 kos

22
Krema z glicerinom in lanolinom, zaščitna, za suho, 
razdraženo in pordelo kožo, z vlažilnim učinkom 80 kos

23 Gel za ultrazvok, 250 ml 2 liter
24 Fiziološka raztopina za izpiranje, sterilna, 250 ml 20 liter
25 Alkoholni robčki pri aplikaciji injekcije, posam. Pak. 20 kos
26 Robčki za čiščenje kože po aplikaciji obližev 50 kos

27 Fiziološka raztopina, streilna, za infuzijo i.v. 0 liter
28 Robčki za razkuževanje površin, s klorheksidinom 20 kos

29
Robčki za razkuževanje površin, posamično 
pakiranje;sestava: 70%alkohol, 2%glukonat(CHG),500 kom 500 kos

30
Univerzalni gel za peroralno uporabo, ki omogoča vnos 
trdnih zdravil, brez glutena in sladkorja, 50 kom 0 kos

31 Fiziološka raztopina za izpiranje, sterilna, 0,5l 50 liter

Cene morajo biti postavljene za enoto mere (Em) - kos ali liter, v rubriko PEM pa vpišete velikost ponujenega pakiranja artikla (npr. 5/1, 100/1, itd).

Kontaktna oseba je Vesna Bizjak, tel. 05/71 40  801.
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