
Bioseptol 80 
Biocidní tekutý přípravek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. 

Výrobce: AEG Bioethanol 

Bioseptol 80 je profesionální bezoplachová desinfekce na bázi alkoholů pro hygienickou a 
chirurgickou dezinfekci rukou se širokým spektrem virového, bakteriálního, fungicidní, 
tuberkulózního a mykobakteriálního účinku. Používá se ve zdravotnictví, pečovatelských domovech, 
kosmetických salonech a všude tam, kde je potřeba dezinfekce rukou. Pro ochranu kůže a její 
hydrataci je obohacen o D-panthenol a vitamín E. 

Vlastnosti: 

• Obsahuje 90 % účinných látek (min. 80% etanolu a další biocidní látky), 
• široké spektrum bakteriálního, fungicidního, virového, tuberkulózního a mykobakteriálního 

desinfekčního účinku potvrzeného akreditovanými testy,  
• aktivní již po 30 s a testy potvrdily ochranu po dobu 3 hodin, 
• obsahuje D-panthenol, který pečuje o pokožku rukou a přeměňuje se na vitamín B5, 
• chrání a hydratuje pokožku před nadměrným vysycháním během opakovaných a častých 

aplikací, 
• zanechává příjemnou vůni na rukou, 
• PH neutrální, 
• neobsahuje aldehydy, chlorhexin, chlor, fenoly a peroxid vodíku. 

 
Nabídka obalů: 

• obal o objemu 100 ml s rozprašovačem, 
• obal o objemu 500 ml s víčkem, 
• obal o objemu 5l. 

 



Etiketa: 

BIOSEPTOL 80 

Tekutý dezinfekční přípravek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou na ethanolovém základě. 
Má baktericidní, fungicidní, virucidní a tuberkulocidní účinky. 

Použití: 
Výrobek je připravený k použití. Používejte jej v neředěné formě. Pro hygienickou dezinfekci rukou 
aplikujte nejméně 3 ml výrobku na již umyté a usušené dlaně, důkladně rozetřete a vetřete do 
pokožky. Nechte schnout po dobu 30 vteřin. Poté již výrobek z rukou nesmývejte. Při chirurgické 
dezinfekci rukou nanášejte dezinfekci na důkladně umyté a usušené dlaně po dobu 90 vteřin. Vetřete 
minimálně 3 ml neředěného výrobku. Chirurgická dezinfekce rukou by měla být provedena dvakrát. 
Počkejte na úplné vyschnutí pokožky. Výrobek se nesmí aplikovat na poraněnou kůži a nesmí se 
používat k dezinfekci kůže před aplikací injekce nebo před operací. 

Upozornění: 
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. 
Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před slunečním zářením. 

První pomoc: 
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny 
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Poraďte se s lékařem. Při požití: 
Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Poraďte se s lékařem. Při vdechnutí: Přeneste postiženého 
na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Poraďte se s lékařem. Při 
podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. 
 
Odstranění výrobku a nakládání s obaly: 
Odpad je nutné odstranit v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Odstraňte 
obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. 
 
Charakteristika: 
• Testy prostředků používaných ve zdravotnickém prostředí podle normy EN14476 potvrdily, že 
výrobek vykazuje při pokojové teplotě virucidní aktivitu a deaktivuje poliovirus typu 1 a adenovirus 
typu 5 po 60vteřinovém kontaktu a Norovirus po 30vteřinovém kontaktu. 

• Testy podle normy EN 14348:2006 potvrzují tuberkulocidní účinek neředěného výrobku při pokojové 
teplotě po 1 minutě pro standardní kmeny Mycobacterium terrae a Mycobacterium avium. 

• Podle normy EN 13624:2013 je neředěný výrobek v čistých podmínkách fungicidní vůči kmenům 
Candida albicans po 1 minutě a proti Aspergillus niger po 5 minutách. 

• Podle normy PN-EN 13727 výrobek vykazuje baktericidní aktivitu proti bakteriím E. Coli, P. 
Aeruginosa, S. Aureus, E. Hirae při hygienické dezinfekci rukou – jednorázové vtírání 3 ml výrobku po 
dobu 30 vteřin. 

• Podle normy PN-EN 12791:2005 výrobek vykazuje prodlouženou mikrobicidní aktivitu po dobu až 
3 hodin. 

Složení: 



Ethanol, 96 % 805 g/kg; propan-2-ol 80 g/kg; 2-fenoxyethanol 10 g/kg; 
didecyldimethylamoniumchlorid 3,75 g/kg. 

Výrobce: 
Bioetanol AEG Sp. z o.o., 87-140 Chełmża, ul. Bydgoska 4, Polská republika. 

Distributor v ČR: 
Los Optimísticos s.r.o., Nedvědovo náměstí 283/4, Podolí, 147 00 Praha 4, mail: 
info@losoptimisticos.cz, tel: +420777228513 

Doba použitelnosti a číslo šarže je uvedeno na obalu.  

 

 


