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Poučení, jak nakládat s přípravkem Savo Badex 

 

POZOR PŘÍPRAVEK OBSAHUJE CHLÓR! 

Čistící dezinfekční prostředek Badex 5 l  bělící, dezinfekční a čistící prostředek na bázi chlóru s 

širokým použitím, bělí prádlo, dezinfikuje plochy, je schválen i pro použití v potravinářském 

průmyslu, je notifikován Ministerstvem zdravotnictví ČR.  Vany umyvadla, WC  a jiné předměty 

omyjte roztokem přípravku (0,2 litru Badexu na 6 litrů vody) a opláchněte vodou.  

Při větším znečištění můžete použít silnější koncentraci.  

Roztok připravte z 35 ml Badexu a 2 litrů vody. Roztokem se dezinfikuje omyvatelný nábytek, 

nádobí, hračky apod. Nechejte roztok působit 30 minut a potom dobře opláchněte čistou 

vodou.  

Vytřené prostory řádně vyvětrejte!!!! 
 
POZOR! 
 
Produkt je dráždivý. Dráždí oči a kůži. Z přípravku se uvolňuje chlor (především při zahřívání 
nebo styku s jinými látkami a přípravky). 
 
Při nadýchání 
Postiženého dopravte na čerstvý vzduch, vypláchněte ústní dutinu a udržujte jej v teple a v 
klidu. Podejte mu mediciální kyslík, je-li k dispozici. Vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Pozor – 
pokud došlo k inhalaci chlóru, je nebezpečí vzniku edému plic po určité době latence. 
 
Při styku s kůží 
Odstraňte znečištěný oděv. Kůži důkladně omyjte velkým množstvím pokud možno vlažné 
vody, popř. mýdlem, nebo jiným vhodným mycím prostředkem. Po umytí ošetřete kůži 
vhodným reparačním krémem. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Při zasažení očí 
Je nutné vyjmout kontaktní čočky. Oči proplachujte čistou vodou po dobu alespoň 15 minut 
tak, aby se dostala i pod obě víčka. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Při požití 
Jestliže dojde k náhodnému polknutí, vyhledejte lékařskou pomoc. Okamžitě postiženému 
vypláchněte ústa vodou. Postiženého udržujte v klidu, nedávejte mu nic pít. NEVYVOLÁVEJTE 
zvracení. 
 
Při práci nejíst, nepít a nekouřit.  
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Používejte ochranné pracovní prostředky. 
 
a) Ochrana dýchacích cest  
Při vysokých koncentracích par nad PEL používejte polomasku s filtrem proti anorganickým 
parám a plynům/dýchací přístroj/ respirátor/ roušku. Při běžné manipulaci se nepředpokládá 
poškození dýchacích cest. 
 
b) Ochrana rukou  
Ochranné gumové rukavice (PVC, latex). Po použití přípravku je doporučeno ošetřit ruce 
vhodným regeneračním krémem. 
 
c) Ochrana očí  
Není nutná, případně ochranné brýle, či obličejový štít (podle způsobu aplikace). 
 
d) Ochrana kůže  
Použijte vhodný pracovní oděv. 
 
TIP od  členů samospráv z OBS č.1 
 
Dezinfekční přípravek si ředí dle doporučeného poměru do rozprašovače. Rozprašovač včetně 
hadry si nechávají na patře u výtahu popř. na jiném místě. Lépe se jim s rozprašovačem 
manipuluje u utírání vypínačů, madel a podobně. Nehrozí zakopnutí o kýbl s vodou. 

 


