
Produkta priekšrocības: Ieguvumi lietotājam:

Spirtu saturošas salvetes medicīnisko ierīču un virsmu 
tīrīšanai un dezinfekcijai.

Velox® Wipes salvetes ir īpaši ieteicamas neinvazīvo medicīnisko ierīču tīrīšanai un ātrai dezinfekcijai: medicīniskajām 
gultām un krēsliem, citām medicīnas iekārtām. Ieteicams arī zobārstniecības uzgaļu dezinfekcijai pirms sterilizācijas procesa.

Velox® Wipes

Iedarbojas jau 30 sekundēs uz baktērijām, sēnītēm, 
tuberkulozes mikobaktērijām, apvalkotajiem vīrusiem, 
Adeno, Rota vīrusiem.

Ieteicams aprīkojumam, medicīnas iekārtām, rehabilitācijas 
iekārtām, zobārstniecības uzgaļiem, medicīniskajām 
lampām, pacientu gultām.

Tādu medicīnisko ierīču virsmu dezinficēšanai, kuras 
nonāk saskarē ar pārtiku.

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

Neausts salvešu materiāls, izmērs: 13x20 cm; 23 g/m2.

Efektivitātes un drošas lietošanas garantija.

Augsts infekcijas riska samazinājums.

Var izmantot daudziem jutīgiem materiāliem.

Rada atsvaidzinošu efektu.

Iedarbojas
30 sekundēsMitrās salvetes

Neinvazīvām 
medicīnas ierīcēm

Iedarbojas pret 
Adeno un Rota
vīrusiem

Īsta dezinfekcija!

Ātri tīra un dezinficē virsmas.

Ekonomiska lietošana.



Iedarbības spektrs Standarti atb.
EN 14885

30 sek.

30 sek.

30 sek.Sēnītes (C. albicans)

(M. terrae)Mikobaktērijas

EN 1650

EN 13624

EN 1276, EN 13697

EN 13727Baktērijas (t.sk. MRSA) 30 sek.

EN 16615

60 sek.

60 sek.

30 sek. 30 sek.

EN 14348 30 sek. 60 sek.

DVV/RKI 30 sek. 30 sek.

Apstākļi
tīri netīri

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

30 sek.EN 16615 30 sek.

Rota vīruss EN 14476 30 sek.

Adenovīruss EN 14476 60 sek.

Pielietošana:

Lietošanas metode:

Pieejamie
iepakojumi:

tel.: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Velox® Wipes

Ievietojiet kārbā salvešu iepakojumu (rezerves iepakojumu). Izņemiet vienu salveti no kārbas un noslaukiet tīrāmo un 
dezinficējamo virsmu. Aizveriet kārbas vāciņu. Izlietojiet salvetes 21 dienas laikā pēc iepakojuma atvēršanas. Nelietojiet 
salvetes, ja tās ir kļuvušas sausas. Nelietot virsmām, kuras ir jutīgas pret spirtu (piemēram, akrila stikls). Produkts paredzēts 
tikai  profesionālai lietošanai. 

Sastāvs: 100 salvetes satur :
100 gab. salvetes satur 173 g šķidruma. 

100g šķidruma satur: 
40g propān-2-ola; 20g etanola;  0,39g Amīnu, N-C12-14 (pāra skaitļa)-alkiltrimetilēndi-, reakcijas produktus ar hloretiķskābi; 
0,25g Didecildimetilamonija hlorīdu

Velox® salvetes ir īpaši ieteicamas neinvazīvo medicīnisko ierīču tīrīšanai un ātrai dezinfekcijai: medicīniskajām gultām un 

nesatur aldehīdus un fenolus un nebojā dezinficējamās virsmas. Pateicoties inovatīvai formulai un virsmaktīvo vielu un 
nano-micellu sinerģijai, produktam ir plašs dezinficējošo īpašību un unikāls tīrīšanas īpašību spektrs. Produkts ir saņēmis 
pozitīvas atsauksmes no slaveniem medicīnas iekārtu ražotājiem. Produktam piemīt patīkama svaiga smarža.

Kārba, 100 salvetes.
Rezerves iepakojums, 100 salvetes.

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

21-030 Motycz Izstrādes datums: 01.2019

Izplatītājs Latvijā: SIA „Medilink”, 
Čiekurkalna 2. līnija 75, Rīga, LV-1026, 
Latvija; +371 67840379; 
E-pasts: medilink@medilink.lv; 
www.medilink.lv

krēsliem, citām medicīnas iekārtām. Ieteicamas arī zobārstniecības uzgaļu ātrai dezinfekcijai pirms sterilizācijas. Produkts 
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