
Янев Дентал ЕООД  предлага следните предпазни средства и 
дезинфектанти: 

1. Стерилен хирургичен халат – размер М – 5лв./ бр. 

2. Предпазна маска за лице с ластик за многократна употреба  – 
материал: хасе + порест филтър –  пере се, глади се, автоклавира се - 
1.80 лв./бр. 

3. Предпазен шлем за многократна употреба. Може да се дезинфекцира.  
Регулеруема лента за главата -  9.00 лв./бр. 

4. Предпазен шлем тип маска за многократна употреба. Може да се 
дезинфекцира. Регулеруема лента за главата – 25.00 лв./бр. 

5. Калцуни – 100 бр. – 4.50 лв. 
6. Ръкавици латекс и нитрил – размери. 

 
Дезинфектанти: 
 
За ръце:  
1. HMI Scrub AL – на спиртна основа, без отмиване – 750 мл. – 21.00 

лв. 
2. Милениум – едновременно мие и  дезинфекцира – 1л. – 24.00 лв. 
 
За повърхности: 
1. Кърпи за дезинфекция Zeta3 – за повърхности – 100 бр. в пакет – 

17.00 лв 
2. HMI Radopal - Неутрален концетрат на алкохолна основа със 

силно хигиенизиращо действие за ръчна или машинна употреба. 
– 1 l. – 15.00 лв. ;  10 л. – 110.00 лв. 

3. МИЛЕНИУМ Професионален препарат за дезинфекция на 
повърхности – 5 л. концентрат – 120.00 лв. 

4. HMI IDO SPRAY  за БЪРЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УСТОЙЧИВИ НА 
АЛКОХОЛ ПОВЪРХНОСТИ И ПРЕДМЕТИ – 1 л.- 25.00 лв.; 500 мл с 
пръскалка – 24 .00 лв. 

   
За инструменти: 



1. Sekusept pulver -  Дезинфиктант за едър инструментариум на прах 
- 2 кг. – 57.00 лв. 

2. OROLIN-MULTISEPT Plus - 1l - Дезинфектант за едър инструментариум. 
Съдържа инхибитори за предпазване от корозия. Без алдехиди, фенол и 
корозивни амониеви хлориди. Подходящ е за употреба в ултразвукови вани. -  
32.00 лв. 

3. OROLIN Burbath - 1l - Дезинфектант за дребен инструментариум. – 26.00 
лв. 

За отпечатъци: 

Zeta 7 spray – 750 ml. – 34.00 лв. 

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОРЪЧКИ: 

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС СТАРА ЗАГОРА: 042/603-287  ИЛИ 0886 
668 266 

ОФИС СОФИЯ:  0886 714 444 

Web: www.yanev-dental.bg 

E-mail: office@yanev-dental.bg 

FACEBOOK: ЗЪБОЛЕКАРСКИ И ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИ 
МАТЕРИАЛИ 

 
 


