
DEZINFEKČNÉ 
OBRÚSKY
Dezinfekčné obrúsky poskytujú perfektnú � exibilitu. Účinné chemické zloženie zaručuje 
širokú účinnosť, čo je ideálne pre povrchy a neinvazívne zdravotnícke pomôcky.

• Ideálne pre všetky povrchy vyrobené z materiálov, ktoré nie sú rezistentné voči alkoholu.
• Používajú sa na súbežné čistenie a dezinfekciu povrchov.
• Obrúsky na dezinfekciu povrchov neinvazívnych zdravotníckych pomôcok, ktoré 
 sú pripravené na použitie.
• Obrúsky bez obsahu alkoholu.
• Na dezinfekciu všetkých dotykových povrchov.
• Testované v súlade s normou EN 16615 – „skúška na štyroch poliach“.
• Mikrobiologická aktivita od 1 minúty proti baktériám, kvasinkám a plesniam, 
 mykobaktériám a vírusom (vrátane koronavírusu).

Aktívne zložky:
N,N-didecyl-N,N-dimetylamóniumchlorid
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3–diamín

Návod na použitie:
Na dezinfekciu povrchu použite jeden obrúsok. Povrch nechajte uschnúť. V prípade 
silno znečistených povrchov môžete potrebovať viac obrúskov. Obrúsky nepoužívajte 
opakovane. Dodržiavajte čas pôsobenia, aby ste dosiahli mikrobiologický účinok.

Balenie:

Doba trvanlivosti 3 roky. Po otvorení 1 mesiac.

REF: 1320100497
Kód produktu: S524110MPCE
Dezinfekčné obrúsky Medipal 50 ks v uzatvárateľnom 
plastovom vrecku (50 obrúskov v uzatvárateľnom 
plastovom vrecku). 24 ks v krabici.
Rozmer obrúsku: 200 x 175 mm

REF: 1320100498
Kód produktu:  S522110MPCE
Dezinfekčné obrúsky Medipal 200 ks v uzatvárateľnom 
plastovom vrecku (200 obrúskov v uzatvárateľnom 
plastovom vrecku). 6 ks v krabici.
Rozmer obrúsku: 250 x 200 mm

PREVENCIA INFEKCIE
Dezinfi kovanie povrchov – vlhčené obrúsky

Účinné proti 
koronavírusu



OBRÚSKY 
S ALKOHOLOM
Tieto vysoko účinné univerzálne obrúsky obsahujú izopropylalkohol (IPA). Sú vyrobené z 
materiálu, ktorý púšťa minimálne množstvo vlákien a umožňuje kontrolované uvoľňovanie 
roztoku s cieľom zabezpečiť optimálny dezinfekčný účinok v každom obrúsku.

• Obrúsky na dezinfekciu povrchov neinvazívnych zdravotníckych pomôcok, ktoré sú 
pripravené na použitie.
• Ideálne na všetky povrchy vyrobené z materiálov, ktoré nie sú rezistentné voči alkoholu.
• Obsahujú 70% izopropylalkohol.
• Na povrchoch nezanechávajú šmuhy. 
• Na dezin� kovanie všetkých dotykových povrchov a drobného neinvazívneho 
zdravotníckeho vybavenia.
• Testované v súlade s normou EN 16615 – „skúška na štyroch poliach“.
• Mikrobiologická aktivita za 60 sekúnd proti baktériám, kvasinkám, mykobaktériám a 
vírusom (vrátane norovírusov).

Aktívne zložky:
Izopropanol 70% obj.

Návod na použitie:
Na dezinfekciu povrchu použite jeden obrúsok. Povrch nechajte uschnúť. V prípade silno 
znečistených povrchov môžete potrebovať viac obrúskov. Nepoužívajte na povrchoch, 
ktoré nie sú odolné voči alkoholu. Obrúsky nepoužívajte opakovane. Nepoužívajte na 
pacientoch a na invazívnych prostriedkoch. Po použití nechajte povrch pred ďalším 
použitím uschnúť. Dodržiavajte čas pôsobenia, aby ste dosiahli mikrobiologický účinok.

Balenie:

Doba trvanlivosti 3 roky. Po otvorení 6 mesiacov.

REF: 1320100495
Kód produktu: W600110MPCE
Dezinfekčné obrúsky Medipal 200 ks v 
uzatvárateľnej dóze (200 obrúskov v uzatvárateľnej 
dóze). 10 ks v krabici.
Rozmer obrúsku: 195 x 190 mm

PREVENCIA INFEKCIE
Dezinfi kovanie povrchov – vlhčené obrúsky



OBRÚSKY 
S CHLÓROM
Naše obrúsky s chlórom, ktoré sú pripravené na použitie, sú menej toxické a menej 
žieravé ako iné prípravky na báze chlóru, napriek tomu však vykazujú rýchlu biocídnu 
účinnosť proti širokému spektru mikroorganizmov a spór na neporéznych pevných 
povrchoch, vybavení a neinvazívnych zdravotníckych pomôckach.

• Obrúsky na dezinfekciu neporéznych pevných povrchov, vybavenia a neinvazívnych 
 zdravotníckych pomôcok, ktoré sú pripravené na použitie.
• Rýchly biocídny účinok proti širokému spektru mikroorganizmov a spór.
• Testované v súlade s normou EN 16615 – „skúška na štyroch poliach“.
• Mikrobiologická aktivita za 60 sekúnd proti baktériám, mykobaktériám a vírusom 
 (vrátane koronavírusu).
• Celé spektrum mikrobiologickej účinnosti vrátane spór do 2 minút.

Aktívne zložky:
chlórnan sodný

Návod na použitie:
Používajte ochranné rukavice. Na dezinfekciu povrchu použite jeden obrúsok. Povrch 
nechajte uschnúť. V prípade silno znečistených povrchov môžete potrebovať viac 
obrúskov. Obrúsky nepoužívajte opakovane. Po použití nechajte povrch pred ďalším 
použitím uschnúť. Dodržiavajte čas pôsobenia, aby ste dosiahli mikrobiologický účinok.

Balenie:

Doba trvanlivosti 1 rok. Po otvorení 1 mesiac.

REF: 1320100496
Kód produktu: S570110MPCE
Dezinfekčné obrúsky s chlórom Medipal 50 ks 
v uzatvárateľnom plastovom vrecku (50 obrúskov 
v uzatvárateľnom plastovom vrecku). 12 ks v krabici.
Rozmer obrúsku: 200 x 200 mm

PREVENCIA INFEKCIE
Dezinfi kovanie povrchov – vlhčené obrúsky

Účinné proti 
koronavírusu



Návod na použitie:
KROK 1 Dodržiavajte schválené pokyny politiky posudzovania rizík, pokiaľ ide o používanie OOP.
KROK 2 Zvoľte si typ dávkovača a vyberte obrúsok.
KROK 3 Utierajte povrch tak, že obrúskom budete kresliť písmeno S, pričom sa pohybujte z čistej oblasti 
  do znečistenej. Obrúsok používajte rozložený, nekrčte ho.
  Neutierajte rovnakú časť dvakrát rovnakým obrúskom.
KROK 4 Len čo sa obrúsok zašpiní, použite nový.
KROK 5 Použité obrúsky vyhoďte do vhodného odpadkového koša a dodržiavajte platné miestne predpisy.
KROK 6 Povrch nechajte pred použitím uschnúť.
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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

Mikroorganizmus

OBRÚSKY BEZ ALKOHOLU OBRÚSKY S ALKO-
HOLOM

Dezinfekčné obrúsky 
Medipal

Dezinfekčné 
obrúsky s chlórom 

Medipal

Obrúsky so 70% 
IPA Medipal

Baktericídna účinnosť Čas pôsobenia
EN 13727 30 s 1 min 1 min

EN 13697 1 min 2 min 30 s

EN 16615 1 min 1 min 1 min

Účinnosť 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

Účinnosť proti plesniam
EN 13624 2 min
Mykobaktericídna 
účinnosť
EN 14348 1 min 1 min 1 min

EN 14563 1 min 1 min

Virucídna účinnosť 
EN 14476

Obalené vírusy 1 min 1 min 5 min

Obmedzená virucídna účinnosť 1 min 1 min 1 min*

Úplná virucídna účinnosť 2 min 1 min

Sporicídna účinnosť
EN 13704

Clostridium di�  cile 2 min

Clostridium sporogenes 2 min

Bacillus subtilis 2 min

Bacillus cereus 2 min

*Myší norovírus

PREVENCIA INFEKCIE
Dezinfi kovanie povrchov – vlhčené obrúsky


