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Dezinfekce na nástroje a přístroje - 
Batihex 

 
 
 

Batihex MD  
Charakteristika: 

 rostředek se širokou účinnosti 
 baktericidní - všechny typy gram-pozitivních a gram-negativních bakterií 
 tuberkulocidní (Mycobacterium terrae) 
 mykobaktericidní (Mycobacterium avium) 
 fungicidní - C.albicans, A.niger 
 virucidní (HIV, HBV, HCV)  

Použití: 
 rychlá dezinfekce 
 všechny typy povrchů, včetně malých a těžko přístupných v 

oblastí s vyšším rizikem 
 povrchy zdravotnických přístrojů 

Dávkování 
Sprej je připraven k okamžitému použití. Přípravek použijte nástřikem na 
ošetřovaný povrch ze vzdálenosti cca 30 až 40 cm. Doba působení - 5 
min. Nechte zaschnout. Neoplachujte ani neumývejte ošetřovaný 
povrch. 
Složení 
Účinné látky- Chlorohexidine digluconate (CAS 18472-51-0)- 0,5g/100g, 
Propan-2-ol (CAS67-63-0) - 60g/100g  
 
 
 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

1325100114 Dezinfekční prostředek Batihex MD: nástroje/přístroje, sprej 750ml 268,- 

1325100115 Dezinfekční prostředek Batihex MD: nástroje/přístroje, sprej 3 litry 876,- 
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Batihex Dent - hotový roztok pro čištění a dezinfekci rotačních a jiných stomatologických 

nástrojů.  
Charakteristika: 

 hotový roztok pro čištění a dezinfekci rotačních a jiných 
stomatologických nástrojů 

 přípravek vhodný k použití v ultrazvokové lázni, bez 
aldehydů 

 mirkobiologická účinnost: bakteriocidní, fungicidní, 
tuberkulocidní, mykobakteriocidní, virucidní 

Použití: 

 roztok bez aldehydů, s velice dobrou materiálovou 
snášenlivostí, s širokým spektrem účinku 

 přípravek je vhodný i pro použití v ultrazvukové lázni 

 mikrobiologická účinnost: A, B, M,T, V 

 nástroje ihned po ošetření pacienta ponořit do roztoku, 
nepřidávat žádné další mycí prostředky 

 nástroje musí být zcela ponořené po dobu 5 minut 

 nepřekračujte dobu použití 

 nástroje neoplachujeme 

 silné znečištění je potřeba odstranit pomocí kartáčku a poté znovu vložit do čistého 
dezinfekčního prostředku 

 při použití v ultrazvukové lázni dodržujte dobu působení ultrazvuku podle návodu výrobce 

 pokud je nutné sterilizovat nástroje po ošetření v roztoku, opláchněte od činidla a osušte 
před sterilizací 

 roztok je potřeba měnit denně 

 Batihex dent má dobrou materiálovou snášenlivost v případě nástrojů z tvrdého kovu, oceli 

 není vhodný pro nástroje, které nejsou odolné vůči alkoholu 
Dávkování 
Spektrum účinku: Baktericidní (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae) - expozice 5 min. Fungicidní 
(C.albicans, A.niger) - expozice 5 min. Mykobakteriocidní (tuberkulocidní, M.terrae, M.avium) - 
expozice 5 min. Virucidní (obalené viry - HIV/HBV/HCV) - expozice 60 sec. Virucidní (Adeno, polio) - 
expozice 5 min. 
Složení  
Účinné látky - Chlorhexidin digluconate 0,6g/100g, Isopropanol 60g/100g. Pomocné látky- 
rozpouštědla, inhibitory koroze 

 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

1325100116 Dezinfekní prostředek Batihex Dent: nástroje/přístroje 1 litr 339,- 

 


