
Bacillol
®

 30 Foam 

Přípravek na rychlou dezinfekci 
citlivých povrchů. 

 Dezinfekce povrchů 

Ochrana personálu a pacientů je prvořadým cílem našeho vědeckého přístupu, který je 

založen na komplexním testování účinnosti, zkoumání infekčních rizik a rozvoji kvality našich 

produktů a účinných preventivních metod. 

Výzkumem k prevenci infekcí. 



Bacillol
®

 30 Foam 

Vlastnosti přípravku 
 dezinfekční roztok připravený ihned k použití
 působí rychle
 vynikající materiálová snášenlivost
 vhodný také pro citlivé materiály jako je Makrolon

®
,

plexisklo a polysulfon
 výborně smáčí povrch
 praktická a snadná aplikace pomocí pěnovače
 bez barviv a parfemace

Složení 
Ethanol 140 mg/g; propan-2-ol 100 mg/g; 
propan-1-ol 60 mg/g; N-alkylaminopropylglycin 
5 mg/g. 

Mikrobiologická účinnost 
Baktericidní, fungicidní na kvasinky, virucidní na 
obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV), MNV*, rotavirus a 
polyomavirus 
* Murine norovirus

Oblasti použití 
Bacillol

®
 30 Foam je zejména vhodný na rychlou

dezinfekci povrchů z citlivých materiálů, jako jsou 
např.: 
- zdravotnické pomůcky a vybavení specifikované

zákonem o zdravotnických prostředcích
- citlivé syntetické povrchy jako jsou syntetická

kůže, Makrolon
®
, akrylové sklo a polysulfon

- pracovní plochy na klinikách, v primární zdravotní
péči, zubní chirurgii a sanitách

- oblasti, které vyžadují rychlý účinek, například
výrobní linky

- oblasti těžko přístupné, jako jsou displeje,
monitory, klávesnice, ovládací panely apod.

- solária

Návod k použití 
Bacillol

®
 30 Foam je připraven k okamžitému použití.

Dostatečně smočte dezinfikovaný povrch přípravkem 

a rozetřete jej suchou jednorázovou utěrkou. 

Udržujte povrch vlhký po celou expoziční dobu. 

K zajištění stejnoměrné aplikace použijte speciálně 

vyvinutý pěnovač, který navíc umožní optickou 

kontrolu pokrytí povrchu přípravkem. 

Pro dezinfekci svislých povrchů, např. displejů a 

monitorů nebo nerovných ploch, jako jsou klávesnice 

a ovládací panely, doporučujeme nastříkat 

dostatečné množství přípravku Bacillol
®
 30 Foam na

čistou jednorázovou utěrku a důkladně jí otřít 

dezinfikovaný povrch. 

Ujistěte se prosím, že se dezinfekční roztok nedostal 
dovnitř zařízení. Před aplikací si přečtěte důkladně 
návod k použití dezinfikovaného přístroje pro bližší 
informace. Nepoužívejte pro dezinfekci invazivních 
zdravotnických prostředků. 

Množství použitého dezinfekčního roztoku nesmí být vyšší než 50 ml na m
2
 

ošetřované plochy. Celkové množství přípravku použitého v jedné místnosti 
nesmí být vyšší než 100 ml na m

2
 podlahy místnosti.

Zabraňte vniknutí nezředěného přípravku do 
kanalizace.  

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před 
použitím si vždy přečtěte etiketu nebo informační 
leták přípravku. 

Dávkování 
Dezinfekce otřením 

Baktericidní/Fungicidní na kvasinky
1)

– špinavé podmínky  konc. – 30 s
2)

konc. – 5 min
3)

Virucidní na obalené viry. konc. – 30 s 
(vč. HBV, HIV, HCV) 

MNV
4)

– čisté podmínky konc. – 5 min 
– špinavé podmínky konc. – 10 min 

Polyomavirus konc. – 5 min 

Rotavirus konc. – 1 min 

1) podle nových standardních metod; s mechanickým účinkem
2) rychlá dezinfekce
3) seznam VAH
4) Murine norovirus

Klasifikace 
Zdravotnický prostředek 

Balení 
Obj. číslo Balení Kartón 
981126 láhev 750 ml 8 ks 
981127 kanystr 5 l 1 ks 

Pěnovač k láhvi 750 ml 
980036  1 ks 
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Na základě rozsáhlých testů účinnosti a vědecky podloženého výzkumu a vývoje 

zajišťuje Systém Hygieny HARTMANN nejvyšší kvalitu.  

Výzkumem k prevenci infekcí. www.bode-science-center.com 


