
DEKONTAMINACE NÁSTROJŮ

OXIBAT GRANULÁT

BATIHEX SPRAY MD

BATIQUAT - AM MD KONCENTRÁT

1325100110

1325100114

1325100112OXIBAT GRANULES    1000 g
    

BATIHEX SPRAY MD  750 ml
rozprašovač

BATIQUAT-AM MD kon. 1 L láhev

PLOŠNÁ DEZINFEKCE

SANIBAT TABLETY

UNIBAT KONCENTRÁT

SANIBAT GRANULÁT

BATIHEX SPRAY

1325100100
1325100101 1325100103

1325100104
1325100105

1325100106
1325100107

SANIBAT TABLETY
SANIBAT TABLETY SANIBAT GRANULÁT

1000 g
250 g 250 g

UNIBAT koncentrát   1 L láhev
UNIBAT koncentrát   5 L láhev BATIHEX SPRAY   3 L láhev

BATIHEX SPRAY   750 ml
rozprašovač

Chlórový koncentrát s baktericidním, algicidním,
tuberkulocidním a sporocidním účinkem.
Pro dezinfekci povrchů, sanitární keramiky,
tkanin, kuchyňského nádobí a skleněných obalů.

BATIHEX RAPID MD

1325100108
BATIHEX RAPID MD 750 ml 
rozprašovač

Chlórový koncentrát s baktericidním,
tuberkulocidním, sporocidním a algicidním
účinkem. Pro dezinfekci povrchů, sanitární keramiky,
tkanin, kuchyňského nádobí a skleněných obalů.

Koncentrát bez obsahu aldehydů, fenolů a chlóru
s baktericidním a fungicidním účinkem. Pro čištění
a dezinfekci velkých voděodolných povrchů.
Efektivní při nízké koncentraci roztoku.

Koncentrovaný granulát s baktericidním, virucidním
tuberkulocidním, fungicidním a sporocidním účinkem.
Pro čištění a dezinfekci medicínských a stomatolog.
nástrojů, pro studenou chemickou sterilizaci
termolabilních materiálů, anesteziologických přístrojů,
endoskopů, vč. flexibilních.

Připravený prostředek s baktericidním a fungicidním
účinkem. Pro rychlou dezinfekci drobných
medicínských a stomatologických nástrojů.

Koncentrát na bázi kvarterních amoniových solí
a triaminu s baktericidním, tuberkulocidním,
virucidním a fungicidním účinkem. Pro čištění
a předsterilizační přípravu medicínských
a stomatologických nástrojů a přístrojů.

Dezinfekční roztok k přímému použití bez aldehydů 
a fenolů. Je dobře biologicky odbouratelný s nízkým 
alergenním potenciálem. Je určen pro rychlou 
dezinfekci lékařských, stomatologických a jiných 
alkohol rezistentních nástrojů a přístrojů.

Připravený aerosolový prostředek s fungicidním
a baktericidním účinkem. Pro rychlou dezinfekci
malých, těžko dostupných a alkoholu odolných
povrchů.

UAL: Dichlorisokyanurát sodný dihydrát,
Aktivní chlór 1,5 g/tabl.

UAL v 100 g: Ethylendioxydimethanol - 10 g,
Benzalkoniumchlorid - 10 g.

UAL: Kyselina peroctová - 1500 ppm v 1% roztoku
UAL v 100 g: (N - (3 aminopropyl)-N-dodecylpropan-
1,3-diamin) - 6 g, Didecyldimethylarnoniumchlorid,
10 g Benzalkonium chloride

UAL v 100 g: Chlorhexidini digluconatis - 0,5 g,
Isopropanol - 60 g.

UAL v 100 g: Chlorhexidini digluconatis - 0,5 g,
Isopropanol - 60 g.

UAL: Dichlorisokyanurát sodný dihydrát,
Aktivní chlór 56 g/100 g.

Přípravky pro profesionální hygienu a dezinfekci nově v našem sortimentu. Plošná dezinfekce, 
dekontaminace nástrojů, dezinfekce kůže a hygiena rukou.

PROSTŘEDKY K DEZINFEKCI

BATIHEX RAPID

1325100109 BATIHEX RAPID  3 L láhev

Připravený prostředek na bázi alkoholu s baktericidním,
tuberkulocidním, virucidním a fungicidním účinkem.
Pro dezinfekci alkoholu odolných povrchů v rizikových 
zónách.

UAL v 100 g: Propanol - 45 g, Isopropanol - 30 g.

UAL v 100 g: Propanol - 45 g, Isopropanol - 30 g.



HYGIENA RUKOU

DEZINFEKCE KŮŽE

BATISEPT GEL

BATISEPT CREAM

1325100133
1325100134

1325100120
1325100121

BATISEPT GEL
BATISEPT GEL

85 ml
500 ml

BATISEPT CREAM
BATISEPT CREAM

100 ml
200 ml

Přípravek formou gelu s baktericidním, tuberkulocidním,
virucidním a fungicidním účinkem. Určen pro hygienu
a chirurgickou dezinfekci rukou.

UAL v 100 g: Ethanol - min. 66 g.

UAL v 100 g: Chlorohexidine gluconate - 1 g.

UAL v 100 g: Propanol - 45 g., Isopropanol - 30 g.

UAL v 100 g: chlorohexidine gluconate - 0,6 g, Isopropanol - 60 g.

Hotový přípravek s baktericidním, virucidním
a fungicidním účinkem. Určen pro dezinfekci
pokožky. Rychlý dezinfekční účinek (do 30 sec.)
s dlouhotrvajícím působením (až 2 hodiny).

SPRÁVNÁ
DEZINFEKCE
RUKOU

dlaň o dlaň, ruce udržet vlhké

pravou dlaň o levý hřbet ruky a obráceně

dlaň o dlaň křížově nastříkat k prstům

vnější strana prstů o protilehlou dlaň
zkříženými prsty

kruhové roztírání pravým palcem
k uzavřené levé dlani a obráceně

kruhovým roztíráním k uzavřeným
konečkům prstů u obou dlaní
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Hotový přípravek s obsahem alkoholu s baktericidním, tuberkulocidním, 
virucidním a fungicidním účinkem. Určen pro hygienickou dezinfekci rukou,
pro chirurgickou dezinfekci rukou, dezinfekci pokožky před operacemi
a medicínskými zákroky.

Hotový přípravek s baktericidním, tuberkulocidním, virucidním
a fungicidním účinkem. Určen pro předoperační dezinfekci
pokožky a dezinfekci před medicínskými zákroky.

BATISEPT ROZTOK

BATISEPT GLUCONATE nebarevný

1325100122
1325100123
1325100124

1325100125

BATISEPT ROZTOK
BATISEPT ROZTOK
BATISEPT ROZTOK

200 ml
1000 ml
5000 ml

BATISEPT GLUCONATE   200 ml

BATIST Medical a. s., Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec,
tel.: +420 491 413 311, www.batist.com
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PROSTŘEDKY K DEZINFEKCI

BATISEPT FOAM (dezinfekční mýdlo)

1325100131 BATISEPT FOAM 500 ml

UAL v 100 g: 0,8 g Chlorhexidin diglukonát (CAS 18472-51-0)

BATISEPT PĚNA je přípravek na bázi chlorhexidinu 
se širokým spektrem účinku při krátké době působení.
Je šetrná k pokožce, zjemňuje ji a má velmi dobré 
mycí schopnosti. 


