
Přípravek Koncentrace
Doba 

působení
Účinnost Kdy Jak

Ruce

Sterillium
® konc. 30 s AB1-TM

Sterillium
®
 med konc. 30 s AB-TMV

mytí Baktolin
® 

pure

na začátku pracovní směny; při 

znečištěných rukách; po použití 

toalety; před jídlem

nanést na mokré ruce, napěnit, 

opláchnout

Baktolan
®
 lotion pure

Baktolan
®
 balm pure

Kůže
bezbarvý Cutasept

® 
F konc. 15 s - 1 min AB1-T

barevný Cutasept
® 

G konc. 15 s - 1 min AB1-T

Nástroje
0,75% 30 min

1,5% 15 min

0,5% 15 min

2% 5 min

Plochy
Bacillol

® 
30 Foam konc. 30 s    AB1

Bacillol
® 

AF konc. 30 s    AB1-TMV

Bacillol
®
 Tissues utěrka 30 s    AB1-TMV

Bacillol
® 

30 Tissues utěrka 30 s    AB1

Mikrobac
®
 Tissues utěrka 30 s    AB1

2 min AB

10 min ABCV

0,5% 60 min

1% 30 min

2% 30 min AB1-T

0,5% 60 min

1% 15 min

1,5% 60 min AB1-TV

čištění ploch v oblasti zpracování 

potravin, zejména od tuků a olejů
po expozici opláchnout pitnou vodou

čištění toalet, koupelen, sanitárních 

místností
koncentrace v závislosti na znečištění

čištění citlivých materiálů jako jsou 

sklo, zrcadla, nerezová ocel 

a keramika

BODE X-Wipes - systém jednorázových utěrek k plošné dezinfekci
20 ml / 3 l 60 min

40 ml / 3 l 30 min

Kohrsolin
®
 FF 40 ml / 3 l 15 min AB1

Bacillol
®
 AF 3 l 30 s    AB1-TMV

10 ml / 1,5 l 60 min

20 ml / 1,5 l 30 min

Kohrsolin
®
 FF 20 ml / 1,5 l 15 min

Bacillol
®
 AF 1,5 l 30 s    

B1

B virucidní (adenovirus, poliovirus, MNV) dle ČSN EN 14476

C sporicidní

T

M

V

nastříkat na celou plochu, rozetřít

DEZINFEKČNÍ PROGRAM
pro masérské a tetovací salóny, salóny provozující 

kosmetiku, manikúru, pedikúru, modeláž nehtů a solária

fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger )

baktericidní (vč. MRSA) podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 1279 (Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aerigunosa, Enteroccocus hirae, ev. Escherichie coli )

mykobaktericidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium )

dezinfikovat metodou navlhčit - 

rozetřít; neosušovat

AB1-TM

AB1-T

hygienická dezinfekce rukou - vtírat 

do rukou tak, aby byly po celou 

expoziční dobu vlhké

rozevřený nástroj vložit do roztoku, 

po uplynutí expoziční doby vyjmout, 

opláchnout a osušit

před a po kontaktu s klientem; po 

kontaktu s kontaminovanými místy; 

před výkony vyžadující aseptické 

podmínky, po riziku kontaktu s tělními 

tekutinami

otřít kontaminovanou plochu

Kohrsolin
®
 FF

Mikrobac
®
 Virucidal 

Tissues

AB1

po kontaminaci plochy, povrchu nebo 

zdravotnického prostředku

AB1

AB1

Mikrobac
®
 forte

Mikrobac
®
 forte

všechny prostory - denně na vlhko

vetřít do suchých rukou

nanést rozprašovačem, rozetřít 

tampónem
před porušením celistvosti pokožky

při pocitu vysušených rukou, 

několikrát za směnu

A
fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans )

Dismofix
®
 G 0,5%

dezinfekce

Baktolan
®
 protect+ 

pure

k ochraně pokožky před prací,                           

o přestávkách

Korsolex
® 

med AF

ihned po použití nástroje

běžné nástroje 

(nůžky, pinzety, 

skalpely, pilníky, 

kleště, …)

péče a 

regenerace

Bomix
® 

plus

AB1

AB1

rychlá 

dezinfekce

po kontaminaci plochy nebo 

předmětu

utěrka

www.hartmann.cz

BODE SCIENCE CENTER. Výzkumem k prevenci infekcí.

čištění

dezinfekce                

s čisticím 

účinkem

role 90 utěrek

role 40 utěrek

Mikrobac
®
 forte

virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV podle DVV/RKI/DGHM (Vacciniavirus, BVDV )

tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae )

pomocí utěrky otřít povrchy a plochy, 

zdravotnické prostředky; doba 

použitelnosti roztoku: 28 dní
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