
Salvetes Aktīvs 30 sek. neinvazīvām 
medicīnas ierīcēm

Velox® Duo Wipes
Spirta salvetes virsmu tīrīšanai ātrai dezinfekcijai  virsmām medicīniskām
iekārtām.
Salvetes nelielu virsmu tīrīšanai un ātrai dezinfekcijai medicīnas jomā, pansionātos, sanatorijās, fitnesa un SPA centros, 
frizētavās, masāžas un skaistumkopšanas salonos, bērnudārzos un skolā. Produkts ir piemērots virsmām, kuras saskaras ar 
pārtiku.

Aktīvs 30 sekundēs pret baktērijām, sēnītēm, 
tuberkulozi, apvalkotajiem vīrusiem, adeno un Rota 
vīrusiem.
Ieteicams medicīnas iekārtām, rehabilitācijas iekārtām, 
zobārstniecības instrumentiem, pacientu gultām, 
skapjiem, galda virsmām
Medicīnisko ierīču virsmu dezinfekcijai, virsmām,kas 
nonāk saskarē ar pārtiku.
Neaustas salvetes 19x15 cm, 50 g/m2
Dermatoloģiski pārbaudīts.

Produkta īpašības:

Garantēta efektivitāte, ko apstiprina testi. 

Augsts infekcijas riska samazinājums.

Tīras un dezinficētas virsmas ātra iedarbība. 

Atsvaidzinošs efekts.

Ekonomisks lietošanā.

Lietotāja priekšrocības:

Tējas tonika 
smarža



Manufacturer/Responsible entity:
MEDISEPT Sp. z o.o. 
Konopnica 159 c 
21-030 Motycz, Poland

phone: + 48 81 535 22 66
export@medisept.pl
www.medisept.biz

SIA "Medilink", Višķu iela 2k-1, Rīga LV-1063
67840380, www.medicinaspreces.lv

100 gb kārba, 
100 gb rezerve
50 gb mīkstā iepak. ar pašlīmējošu aizdari

Iepakojums:

Pielietošana:
Salvetes nelielu virsmu tīrīšanai un ātrai dezinfekcijai medicīnas jomā, pansionātos, sanatorijās, fitnesa un SPA centros, 
frizētavās, masāžas un skaistumkopšanas salonos, bērnudārzos un skolā. Produkts ir piemērots virsmām, kuras saskaras ar 
pārtiku. Ieteicams nelielām medicīniskā aprīkojuma virsmām: operāciju gultām un krēsliem, gultām, medicīnas un 
ķirurģiskajām iekārtām un zobu uzgaļu dezinfekcijai pirms sterilizācijas procesa, protezēšanas karotēm un silikona veidnēm. 
Salvetes dezinficē virsmas, 30 sekundēs nogalinot baktērijas, sēnītes, mikobaktērijas, apvalkotos vīrusus (piemēram, Vaccinia, 
BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV), Rota un Noro vīrusus.

Lietošanas norādījumi:
Izņemiet no iepakojuma salveti un noslaukiet virsmu. Pagaidiet 30 sekundes. Netīros apstākļos darbības laiks pret 
apvalkotajiem vīrusiem un Rota vīrusu tiek pagarināts līdz 60 sekundēm. Ja dezinficējošās virsmas nonāk saskarē ar pārtiku, 
noskalojiet tās ar dzeramo ūdeni. Citas virsmas nav jāskalo ar ūdeni. Cieši aizveriet iepakojumu. Pēc iepakojuma atvēršanas 
izlietot salvetes 21 dienas laikā. Nelietot, ja salvete ir sausa. Nelietot uz virsmām, kas ir jutīgas pret alkoholu (piemēram, uz 
akrila stikla). Tikai profesionālai lietošanai.

Sastāvs: 
kārba/rezerve 100 gb iepakojumā:
mīkstais iepak.50 gb iepakojumā: 
100 g līdzekļa satur:

Drošības datu lapa un sastāvdaļu datu lapa ir pieejama www.medisept.biz

EN 14885 tīri netīri

Baktērijas(iesk. MRSA)
EN 13727
EN 16615

30 sec.
30 sec.

30 sec.
30 sec.

Sēnes(C. albicans)
EN 13624
EN 16615

15 sec.
30 sec.

15 sec.
30 sec.

EN 14348 30 sec. 30 sec.

EN 14476 30 sec. 60 sec.

EN 14476 30 sec. 30 sec.

EN 14476 30 sec. 60 sec.

Mycobacteria tuberculosis (M. terrae)

Apvalkotie vīrusi (HIV, HBV, HCV, Influenza A, B, C, Vaccinia, SARS-Cov-2, 
Herpes simplex, Ebola)

BVDV

Rota viruss

Noro viruss EN 14476 30 sec. 30 sec.

Nosacījumi

250 g līdzekļa. 
173 g līdzekļa. 
etanols 63,7g (72,8%), propan-2-ols 6,3g(7,2%)

Medicīnas ierīču II a klase Medicīnas ierīču likuma izpratnē. Paredzēts neinvazīvu medicīnisko ierīču dezinfekcijai. Biocīda 
reģistrācijas numurs LV15102020/7573

Velox® Duo Wipes tea tonic




