
DEZINFEKČNÍ 
UBROUSKY
Dezinfekční ubrousky poskytují perfektní � exibilitu. Účinné chemické složení zajišťuje 
širokou účinnost, což je ideální pro povrchy a neinvazivní zdravotnické prostředky.

• Ideální pro všechny povrchy vyrobené z materiálů, které nejsou rezistentní vůči alkoholu.
• Používají se k souběžnému čištění a dezinfekci povrchů.
• Ubrousky pro dezin� kování povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků, které jsou 
 připravené k použití.
• Ubrousky bez obsahu alkoholu.
• Pro dezin� kování všech dotykových povrchů.
• Testované v souladu s normou EN 16615 – „zkouška na 4 polích“.
• Mikrobiologická aktivita od 1 minuty proti bakteriím, kvasinkám a plísním, mykobakteriím 
 a virům (včetně koronaviru).

Aktivní složky:
N,N-didecyl-N,N-dimethylamoniumchlorid
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3–diamin

Návod k použití:
K dezinfekci povrchu použijte jeden ubrousek. Povrch nechte uschnout. V případě 
silně znečištěných povrchů můžete potřebovat více ubrousků. Ubrousky nepoužívejte 
opakovaně. Dodržujte dobu působení, abyste docílili mikrobiologického účinku.

Balení:

Doba trvanlivosti 3 roky. Po otevření 1 měsíc.

REF: 1320100497
Kód produktu: S524110MPCE
Dezinfekční ubrousky Medipal 50 ks 
v uzavíratelném plastovém sáčku 24 ks v krabici.
Rozměr ubrousku: 200 x 175 mm

REF: 1320100498
Kód produktu: S522110MPCE
Dezinfekční ubrousky Medipal 200 ks 
v uzavíratelném plastovém sáčku 6 ks v krabici.
Rozměr ubrousku: 250 x 200 mm

PREVENCE INFEKCE
Dezinfi kování povrchů – vlhčené ubrousky

Účinné proti 
koronaviru



UBROUSKY 
S ALKOHOLEM
Tyto vysoce účinné univerzální ubrousky obsahují isopropylalkohol (IPA). Jsou vyrobené 
z vysoce kvalitního materiálu neuvolňujícího vlákna a umožňují kontrolované uvolňování 
roztoku s cílem zajistit optimální dezinfekční účinek v každém ubrousku.

• Ubrousky pro dezin� kování povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků, které jsou 
 připravené k použití.
• Ideální pro všechny povrchy vyrobené z materiálů, které jsou rezistentní vůči alkoholu.
• Obsahují 70% isopropylalkohol.
• Nezanechávají šmouhy.
• Pro dezin� kování všech dotykových povrchů a drobného neinvazivního zdravotnického 
 vybavení.
• Testované v souladu s normou EN 16615 – „zkouška na 4 polích“.
• Mikrobiologická aktivita za 60 sekund proti bakteriím, kvasinkám, mykobakteriím 
 a virům (včetně norovirů).

Aktivní složky:
Isopropanol 70% obj.

Návod k použití:
K dezinfekci povrchu použijte jeden ubrousek. Povrch nechte uschnout. V případě silně 
znečištěných povrchů můžete potřebovat více ubrousků. Nepoužívejte na površích, 
které nejsou odolné vůči alkoholu. Ubrousky nepoužívejte opakovaně. Nepoužívejte na 
pacientech a na invazivních prostředcích. Po použití nechte povrch před dalším použitím 
uschnout. Dodržujte dobu působení, abyste docílili mikrobiologického účinku.

Balení:

Doba trvanlivosti 3 roky. Po otevření 6 měsíců.

REF: 1320100495
Kód produktu: W600110MPCE
Dezinfekční ubrousky Medipal 200 ks 
v uzavíratelné dóze 10 ks v krabici.
Rozměr ubrousku: 195 x 190 mm

PREVENCE INFEKCE
Dezinfi kování povrchů – vlhčené ubrousky



UBROUSKY 
S CHLOREM
Naše ubrousky s chlorem, jsou méně toxické a méně žíravé než jiné přípravky na 
bázi chloru, přesto však vykazují rychlou biocidní účinnost proti širokému spektru 
mikroorganismů a spor na neporézních pevných površích, vybavení a neinvazivních 
zdravotnických prostředcích.

• Ubrousky pro dezin� kování neporézních pevných povrchů, vybavení 
 a neinvazivních zdravotnických prostředků, které jsou připravené k použití.
• Rychlý biocidní účinek proti širokému spektru mikroorganismů a spor.
• Testované v souladu s normou EN 16615 – „zkouška na 4 polích“.
• Mikrobiologická aktivita za 60 sekund proti bakteriím, mykobakteriím a virům 
 (včetně koronaviru).
• Plné spektrum mikrobiologické účinnosti včetně spor do 2 minut.

Aktivní složky:
chlornan sodný

Návod k použití:
Používejte ochranné rukavice. K dezinfekci povrchu použijte jeden ubrousek. Povrch 
nechte uschnout. V případě silně znečištěných povrchů můžete potřebovat více 
ubrousků. Ubrousky nepoužívejte opakovaně. Po použití nechte povrch před dalším 
použitím uschnout. Dodržujte dobu působení, abyste docílili mikrobiologického 
účinku.

Balení: 

Doba trvanlivosti 1 rok. Po otevření 1 měsíc.

REF: 1320100496
Kód produktu: S570110MPCE
Dezinfekční ubrousky s chlorem Medipal 50 ks 
v uzavíratelném plastovém sáčku 12 ks v krabici.
Rozměr ubrousku: 200 x 200 mm

PREVENCE INFEKCE
Dezinfi kování povrchů – vlhčené ubrousky

Účinné proti 
koronaviru



Návod k použití:
KROK 1 Dodržujte schválené pokyny politiky posuzování rizik, co se týče používání OOP.
KROK 2 Zvolte typ dávkovače a vyjměte ubrousek.
KROK 3 Otírejte povrch tak, že ubrouskem budete kreslit písmeno S, přičemž se pohybujte z čisté oblasti 
  do znečištěné. Ubrousek používejte rozložený, nemačkejte.
  Neotírejte stejnou část dvakrát stejným ubrouskem.
KROK 4 Jakmile se ubrousek zašpiní, použijte nový.
KROK 5 Použité ubrousky vyhoďte do vhodného odpadkového koše a dodržujte platné místní předpisy.
KROK 6 Povrch nechte před použitím uschnout.
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BATIST Medical a. s., Nerudova 309, 549 41  Červený Kostelec, 
tel.: 491 413 311, email: info-cz@batist.com, www.batist.com

Mikroorganismus
UBROUSKY BEZ ALKOHOLU UBROUSKY 

S ALKOHOLEM

Dezinfekční ubrousky Ubrousky 
s chlorem

Ubrousky se 70% 
alkoholem

Baktericidní účinnost Doba působení
EN 13727 30 s 1 min 1 min

EN 13697 1 min 2 min 30 s

EN 16615 1 min 1 min 1 min

Účinnost proti kvasinkám
EN 13624 1 min 2 min 1 min

EN 13697 1 min 2 min

EN 16615 1 min 1 min 1 min

EN 14562 2 min

Účinnost proti plísním
EN 13624 2 min
Mykobaktericidní 
účinnost
EN 14348 1 min 1 min 1 min

EN 14563 1 min 1 min

Virucidní účinnost
EN 14476

Obalené viry 1 min 1 min 5 min

Omezená virucidní účinnost 1 min 1 min 1 min*

Plná virucidní účinnost 2 min 1 min

Sporicidní účinnost
EN 13704

Clostridium di�  cile 2 min

Clostridium sporogenes 2 min

Bacillus subtilis 2 min

Bacillus cereus 2 min

*Myší norovirus

PREVENCE INFEKCE
Dezinfi kování povrchů – vlhčené ubrousky


