
Velox® Foam Extra
Putas ātrai neinvazīvo medicīnisko ierīču ar jutīgām virsmām
dezinfekcijai un tīrīšanai

Produkta priekšrocības: Ieguvumi lietotājam:

Velox® Foam Extra putas ir ieteicamas neinvazīvu medicīnas ierīču virsmu dezinfekcijai no stikla
porcelāna, metāla, gumijas, plastmasas un akrila stikla.

Putas bez alkohola.

Iedarbojas jau 1 min. laikā uz baktērijām, sēnītēm un 
vīrusiem. Uz mikobaktērjām - 5min laikā. 

Gatavs lietošanai, piemērots virsmām, kas jutīgas pret 
alkoholu.

Patīkama citrusu smarža.

Piemērots medicīnisko ierīču virsmu no stikla, 
porcelāna, metāla, gumijas, plastmasas un akrila stikla, 
dezinfekcijai, rehabilitācijas iekārtām, procedūru 
krēsliem, inkubatoriem. 

Augsta materiālu tolerance, tajā skaitā pret ABS 
plastmasu un polsterējuma materiāliem.

Efektivitātes un drošas lietošanas garantija.

Augsts infekcijas riska samazinājums.

Ātri tīra un dezinficē virsmas.

Var izmantot daudziem jutīgiem materiāliem.

Rada atsvaidzinošu efektu.

Ekonomiska lietošana.

Putas Iedarbojas uz TBC 
5 min. laikā

Neinvazīvām 
medicīnas ierīcēm

Nesatur
alkoholu

Īsta dezinfekcija!



Pielietošana:
Velox® Foam Extra putas ir ieteicamas dažādu neinvazīvu medicīnas ierīču virsmu dezinfekcijai no stikla porcelāna, metāla, 
gumijas, plastmasas un akrila stikla. Tās var izmantot intensīvās terapijas nodaļās, operāciju blokā, medicīnas aparatūras 
dezinfekcijai, rehabilitācijas aprīkojumam, procedūru krēsliem, inkubatoriem, ultraskaņas aparātu galviņām un medicīnas 
lampām. Produkts nesatur aldehīdus un fosfātus un nebojā dezinficējamās virsmas.  Produktam piemīt patīkama svaiga 

slaveniem medicīnas iekārtu ražotājiem.

Lietošanas metode:
Produktam ir divu funkciju izsmidzinātāja galviņa: aerosola veidošanai un putām. Ieteicam lietot putas. Izsmidziniet līdzekli 
uz virsmas no 20-30 cm attāluma, pārliecinieties, ka virsma ir pilnībā noklāta. Pēc dezinfekcijas noņemiet atlikušās putas ar 
vienreizlietojamu papīra dvieli. Virsmai nav nepieciešama skalošana ar ūdeni. Pirms īpaši jutīgu virsmu (piem., dabīgās ādas) 
dezinfekcijas, ieteicams pārbaudīt līdzekļa iedarbību kādā mazāk redzamā vietā uz apstrādājamās virsmas. Tikai profesionālai 
lietošanai. 

Pieejamie
iepakojumi:

Kanna, 5 L

0,15 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīnu;
0,14 g Poli(oksi-1,2-etāndiil), alfa- [2-(didecilmetilamino)etil]-omega-hidroksi-, propanoātu (sāls).

Velox® Foam Extra

Produkts ir IIa klases medicīnas ierīce, kas paredzēta neinvazīvai dezinfekcijai un atbilst 
EP direktīvai 93/42 Par medicīnas ierīcēm un Lavijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Drošības datu lapa un informācija par sastāvdaļām pieejama: www.medisept.pl

Iedarbības spektrs Standarti atb.
EN 14885

60 sek.

60 sek.
Sēnītes (C. albicans)

Mikobaktērijas (M. terrae)

EN 13624

EN 16615

EN 13727 60 sek.

EN 16615

3 min.

60 sek.

60 sek.

60 sek. 60 sek.

EN 14348 5 min. 10 min.

EN 14476 60 sek. 60 sek.

Apstākļi
tīri netīri

Apvalkotie vīrusi (HIV, HBV, HCV, Gripas vīruss, Ebola, Vaccina, BVDV, Herpes simplex)

Sastāvdaļas: 100g produkta satur: 

Baktērijas (t.sk. MRSA)
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smarža. To var lietot uz medicīniskajām virsmām, kuras saskaras ar pārtiku. Produkts ir saņēmis pozitīvas atsauksmes no 

Pudele ar izsmidzinātāju, 1 L
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