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Dezinfekce na plochy a povrchy - Batihex 
 

 

Batihex spray - je rychlá povrchová dezinfekce na alkohol rezistentní malé, těžko dostupné 

plochy. 

Charakteristika: 

 prostředek se širokou účinností 

 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 a povrchy 
zdravotnických přístrojů 

Dávkování 
Sprej je připraven k okamžitému použití. Přípravek použijte nástřikem na 
ošetřováný 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  
Spektrum účinku / expozice 

Mikroorganismus Test Expozice 

Bakteriocidní ( P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae) EN 13727 5 min 

Fungicidní (C.albicans, A.niger) EN 13624 5 min 

Mykobakteriocidní (tuberkulocidní), (M.terrae, M.avium) EN 14348 5 min 

Virucidníl 

obalené viry HIV/HBV/HCV 
  

Standard of German Association 
for control of Virus Diseases 

60 sec 

Adeno, polio EN 14476 5 min 

Návod k použití: 
Batisept sprej je k přímému použití, postřikem za pomocí pistolového rozprašovače. 
Sprej naneseme v dostatečném množství na povrch a necháme zaschnout. 
Po zaschnutí plochy neoplachujeme. 
Kompatibilita: 
alkohol rezistentní povrchy. 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

1325100106 Dezinfekní prostředek Batihex: plochy/povrchy, sprej 750ml 222,- 

1325100107 Dezinfekní prostředek Batihex: plochy/povrchy, sprej 3 litry 901,- 
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Batihex Rapid - prostředek na bázi alkoholu s baktericidním, tuberkulocidním, virucidním a 

fungicidním účinkem. 
Charakteristika: 

 prostředek na bázi alkoholu s baktericidním, tuberkulocidním, virucidním a fungicidním 
účinkem 

 pro dezinfekci alkoholu odolných povrchů v rizikových zónách 
 dezinfekce vhodná pro použití tam, kde je kladen požadavek 

na zaschnutí bez zanechání reziduí 
Použití: 

 dezinfekce na alkohol rezistentní povrchy 
 vhodné pro ambulance, nemocnice a sociální služby 
 mikrobiologická účinnost: A, B, M, T, V 
 přípravek vhodný pro použití na malé a těžko dosažitelné 

plochy 
 dezinfekci lez použít pouze tam, kde se nenachází žádné 

hořlavé páry a plyny 
 dezinfikovaný materiál celistvě pokryjeme dostatečným 

množstvím přípravku ve vzdálenosti 30 - 40 cm 
Dávkování 
Postřikem do zvlhčení povrchu s expozičním časem: 

 60 sec - pro baktericidní, vč. tuberkulocidní (M.terrae) a fungicidní účinek 
 5 min - pro vidrucidní (obalených virů HIV, HBV, HCV, Noroviry, neštovice) účinek 
 dezinfekční účinek trvá až do 2 hodin po aplikaci 
 ošetřené plochy lze použít ihned po době expozice, aniž by se oplachovaly vodou 

Složení 
Účinné látky - Propan-1 -ol (CAS 71-23-8) 45g/100g , Propan-2-ol (CAS 67-63-0) - 30g/100g. Pomocné 
látky- inhibitory koroze, aroma 

 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

1325100108 Dezinfekní prostředek Batihex Rapid: plochy/povrchy, sprej 750ml 277,- 

1325100109 Dezinfekní prostředek Batihex Rapid: plochy/povrchy, sprej 3 litry 901,- 

 


