
Dezinfekce povrchů  
zDravotnických prostřeDků a ploch  

v praktickém balení

vžDy po ruce

nenáročné na místo

ubrousky a utěrky 
b. braun



Dezinfekční utěrky bez obsahu 
alkoholu a alDehyDů

Jsou vhodné pro dezinfekci zdravotnických 
prostředků a to i takových, které přicházejí 
do styku se sliznicemi i pro dezinfekci materiálů 
citlivých na alkoholy jako jsou například 
ultrazvukové sondy.

Široké spektrum účinku během 2 minut, 
včetně sporicidního a plně virucidního.

virucidní a sporicidní účinnost utěrek meliseptol® Wipes ultra 
je činí vhodnými pro závěrečnou dezinfekci povrchů  
semi-kritických zdravotnických prostředků.

meliseptol® Wipes ultra 

balení rozměr kusů v bal. katalog. č.

Dóza 14 x 20 cm 100 kusů 19810

zachoveJte hoDnotu svého  
hi-tech vybavení

rychlá dezinfekce povrchů zdravotnických 
prostředků citlivých na alkohol jako jsou 
monitory, příslušenství ultrazvukových 
zařízení, inkubátory, věže na operačních 
sálech, příslušenství pc, dalších zařízení, 
krytů osvětlení, plastů, apod. 

expozice pro běžné použití: 1 min

otírání povrchů napuštěným ubrouskem 
je nejvhodnějším a k materiálům 
i prostředí nejšetrnějším způsobem 
aplikace rychle působících přípravků 
na dezinfekci povrchů. 

meliseptol® Wipes sensitive

balení rozměr kusů v bal. katalog. č.

Dóza 15 x 20 cm 60 kusů 19582

náhradní náplň 15 x 20 cm 60 kusů 19530

sáček 18 x 20 cm 100 kusů 19894

meliseptol® Wipes ultra

meliseptol® Wipes sensitive

Účinná dezinfekce malých ploch a zejména povrchů „blízko 
pacienta“ má vedle hygieny rukou zásadní význam v prevenci 
šíření infekce. mikroorganismy jsou schopny přežít v prostředí 
až několik měsíců. v případě povrchů v blízkosti pacienta pak 
hrozí nebezpečí jejich přenosu kontaktem s rukama, pokožkou, 
předměty.

Ubrousky a utěrky napuštěné dezinfekčními prostředky, které 
jsou připraveny k okamžitému použití (ready to use, RTU) 
nebo uzavřený systém utěrek v dóze vám pomohou udržovat 
vysoký hygienický standard v okolí pacienta. 

vzhledem k minimálnímu nároku na prostor při umístění mohou 
být vždy po ruce. při správné volbě produktů i jejich vzájemné 
kombinaci je možné dezinfekci provádět okamžitě, cíleně, 
efektivně a ekonomicky.

zaměřme se na malé kontaktní plochy



b. braun Wipes mini 

softa® cloth 2% chX

fleXibilní systém suchých utěrek v praktickém 
balení s minimálním nárokem na prostor

utěrky jsou praktické, savé, bezprašné  
a vždy po ruce. velmi dobře absorbují 
a váží špínu. využívají přípravky b. braun 
pro dezinfekci povrchů s použitelností až 
4 týdny od přípravy roztoku. cenově výhodné 
a ekonomické využití utěrek a dezinfekčních 
roztoků. Dóza s pevně uzavíratelným víčkem 
chrání proti kontaminaci a odpařování 
roztoku.

Doporučeno pro aplikaci přípravků hexaquart® plus, 
hexaquart® forte, melsept® sf, meliseptol® rapid  
a meliseptol® new formula.

utěrky b. braun Wipes mini je vhodné používat všude, kde je 
kladen důraz na hygienu, úklid a rychlé provedení dezinfekce, 
tj. ve zdravotnictví – v nemocnicích, ambulancích, sanatoriích, 
Úsp, ale i ve farmaceutické výrobě, laboratořích, potravinářském 
průmyslu apod.

b. braun Wipes mini

balení rozměr kusů v bal. katalog. č.

Dóza bez utěrek 19874

utěrky 24 x 28 cm 25 kusů 19183

eco utěrky 15 x 20 cm 60 kusů 19725

ubrousky na Dezinfekci povrchů 
a Dekontaminaci zDravotnických prostřeDků 

rychlá a praktická dezinfekce 
i očista zdravotnických 
prostředků (především součástí  
i.v. linky, jako jsou bezjehlové 
vstupy, kohouty a pod.) v okolí 
pacienta v jednom kroku. 

alkoholové  ubrousky obsahují 2% chlórhexidin doglukonatu 
a jsou vhodné k ošetřování dezinfekci vstupů do pžk  i cžk. 

softa® cloth chX 2 % 

balení rozměr kusů v bal. katalog. č.

krabička rozložený:  
16,2 × 15 cm

100 19581

složený:  
4,2 × 3,2 cm

Dezinfekční ubrousky s rychlým Účinkem 
Do zDravotnických provozů  
s vysokými nároky na hygienu,  
plně viruciDní

ubrousky jsou napuštěny alkoholovým 
přípravkem meliseptol® rapid, který je bez 
obsahu aldehydů a alkylaminů. ubrousky 
jsou jemně parfémovány. meliseptol® 
hbv ubrousky jsou uloženy v praktické 
uzaviratelné dóze. Jejich vyjímání je 
řešeno s maximálním důrazem na správný 
hygienický postup. 

expozice pro běžné použití včetně rota-, noroviru (mnv): 1 min

meliseptol® hbv ubrousky

balení rozměr kusů v bal. katalog. č.

Dóza 14 x 20 cm 100 kusů 19096

náhradní náplň 14 x 20 cm 100 kusů 19097

meliseptol® hbv ubrousky
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příprava b. braun Wipes mini
naše dózy jsou dodávané čisté, 
proto není nutno dózu před prvním 
plněním čistit. Dále postupujte dle 
níže uvedeného návodu. při plnění 
- i opětovném - používejte ochranné 
rukavice.

vložte do dózy roli s fleecovými 
utěrkami. z prostředku role 
povytáhněte cíp utěrky.

rovnoměrne zalijte utěrky 
dezinfekčním roztokem (750 ml). 
po 10 minutách dojde k dokonalému 
nasycení utěrek v dóze.

protáhněte cíp utěrky víčkem a dózu 
uzavřete. 

Dózu označte štítkem s vyznačeným 
datem přípravy, použitým přípravkem 
a informací o koncetraci a expozici.
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při opětovném plnění je nutno zbylé utěrky vyjmout a vytřít 
vnitřek zásobníku do sucha. následně zásobník otřít 
(i vnější povrch včetně víčka) netkanou textilií napuštěnou 
alkoholovým přípravkem meliseptol® rapid. lze použít 
ubrousky meliseptol® hbv.

Dále postupujte dle bodu 2 až 5.

750 ml


