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Dezinfekce na nástroje/přístroje – 
Batiquat AM MD 

 
 

Batiquat AM MD  
Charakteristika: 
Koncentrovaný přípravek k čištění a dezinfekci lékařských a dentálních nástrojů a zařízení. V nízkých 
koncentracích vhodný v méně rizikových oblastech (dezinfekce inkubátorů). Vhodný pro ultrazvukové lázně. 
Mikrobiologická účinnost: A, B, M, T, V 
Použití: 

 přípravek je koncentrát, který musí být ředěn podle doporučení 

 nástroje ponoříme do pracovního roztoku rozebrané, otevřené 
apod. 

 po ukončení dezinfekce nástroje opláchneme pitnou vodou a 
před sterilizací osušíme 

 v případě silného znečištění nástrojů, nečistoty odstraníme 
kartáčkem a vložíme do nového čistého pracovního roztoku 

Dávkování 

 bakteriocidní ( P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae) - koncentrace 
0.25% - expozice 60 min./ koncentrace 0.75% - expozice 15 min 

 fungicidní (C.albicans, A.niger) - koncentrace 0.25% - expozice 60 
min./ koncentrace 0.75% - expozice 15 min 

 bakteriocidní a fungicidní - koncentrace 2.00% - expozice 5 min 

 ultrazvuková lázeň 

 mykobakteriocidní (tuberculocidal) (M.terrae,M.avium) -2.00% - expozice 60 min 

 virucidní (HIV/HBV/HCV) - koncentrace 0.75% - expozice 5 min 

 virucidní (Adeno, Polio)- koncentrace 0.75% -expozice 15 min 
 Dezinfekce a předsterilizační příprava lékařských nástrojů 

 ředění – 0.25% pracovního roztoku (25 ml/10 I)- expozice 60 min - bakteriocidní a fungicidní 

 ředění – 0.75% pracovního roztoku (75 ml/10 I) - expozice 15 min - bakteriocidni, fungicidní a virucidní 

 ředění – 2.00% pracovního roztoku (20ml/11) - expozice 5 min. Ultrazvuková lázeň - bakteriocidní, 
fungicidní a virucidní 

 ředění – 2.00% pracovního roztoku (20 ml/11)- expozice 60 min - mykobakteriocidní (tuberkulocidní) 
Složení : účinné látky ve 100 g přípravku:  
10 g Benzalkonium chloride  
5 g Didecyldimethyl ammonium chloride 
6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 
Pomocné látky: rozpoštědla, inhibitory koroze, barviva  
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

1325100112 Dezinfekční prostředek Batiquat AM MD: nástroje/přístroje, roztok 1 litr 527,- 

1325100113 Dezinfekční prostředek Batiquat AM MD: nástroje/přístroje, roztok 5litrů 2.274,- 

 


