
Velox® Spray Neutral
Velox® Spray Tea Tonic
Izsmidzināms līdzeklis neinvazīvo medicīnisko ierīču 
virsmu dezinfekcijai un tīrīšanai

Produkta priekšrocības: Ieguvumi lietotājam:

Velox® Spray ir paredzēts neinvazīvu medicīnisko ierīču virsmu dezinfekcijai, piemēram, gultām, un procedūru 
krēsliem, medicīnas aparatūrai un citām neinvazīvām ierīcēm, kā arī rehabilitācijas ierīcēm un citām ierīcēm ar 
grūti sasniedzamām virsmām.

Ieteicams nelielām medicīnas iekārtu virsmām, gultām, 
procedūru krēsliem, medicīniskajai un ķirurģiskajai 
aparatūrai, rehabilitācijas iekārtām.

Iedarbojas jau 15 sekundēs uz baktērijām, 

Ieteicams arī zobārstniecības uzgaļu dezinfekcijai pirms 
sterilizācijas procesa un protēžu karošu un silikona 
nospiedumu formām. 

Var lietot uz medicīniskajām virsmām, kuras saskaras 
ar pārtiku.

Neatstāj svītras un traipus.

Īpaši piemērots stiklam un spīdīgām medicīnas 
ierīču virsmām.

Efektivitātes un drošas lietošanas garantija.

Augsts infekcijas riska samazinājums.

Ātri tīra un dezinficē virsmas.

Var izmantot daudziem jutīgiem materiāliem.

Neitrāls 
aromāts

"Tējas tonika" 
aromāts

Iedarbojas 30 sek.
laikā uz TBS, Rota
un Noro vīrusiem

Neinvazīvām 
medicīnas ierīcēm

Īsta dezinfekcija!
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mikobaktērijām, vīrusiem ( t. sk. Rota, Noro). 



Pielietošana:

Velox® Spray ir paredzēts neinvazīvu medicīnisko ierīču virsmu dezinfekcijai, piemēram, gultām, un procedūru krēsliem, 
medicīnas aparatūrai un citām neinvazīvām ierīcēm, kā arī rehabilitācijas ierīcēm un citām ierīcēm ar grūti sasniedzamām 
virsmām. Īpaši piemērots stiklam un spīdīgām medicīnas ierīču virsmām. Var lietot uz medicīniskajām virsmām, kuras 
saskaras ar pārtiku. Ieteicams arī zobārstniecības uzgaļu dezinfekcijai pirms sterilizācijas procesa un protēžu karošu un 
silikona nospiedumu formām. Produkts nesatur aldehīdus un fenolu. Pareizi izvēlētas sastāvdaļas garantē plašu iedarbības 
spektru īsā laikā un perfektu tīrību bez svītrām.

Lietošanas metode:
Izsmidziniet līdzekli uz virsmas no 30 cm attāluma. Pārliecinieties, ka visa virsma ir noklāta ar līdzekli. Ļaujiet līdzeklim 
30 sekundes iedarboties. Virsma nožūst neatstājot svītras. Nav paredzēts izmantošanai uz virsmām, kas jutīgas pret spirtiem 
(piemēram, akrila stikla).  Produkts paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Pieejamie
iepakojumi:

Kanna, 5 L

EP direktīvai 93/42 Par medicīnas ierīcēm un Lavijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

63,7 g etanolu un  6,3 g propān-2-olu

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

Sēnītes (C. albicans)

Mikobaktērijas (M. terrae) EN 14348

EN 13624

Baktērijas (t.sk. MRSA)

EN 14476

BVDV

60 sek.

30 sek.

EN 14476 30 sek. 30 sek.

Rota vīruss EN 14476 30 sek.

Apstākļi
tīri netīri

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

Iedarbības spektrs Standarti atb.
EN 14885

EN 13727 30 sek.

15 sek.

Adenovīruss EN 14476 30 sek.

30 sek.

15 sek.

60 sek.

60 sek.

30 sek.

Sastāvdaļas: 100g produkta satur: 

tel.: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl
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Produkts ir IIa klases medicīnas ierīce, kas paredzēta neinvazīvai dezinfekcijai un atbilst 

Pudele ar izsmidzinātāju, 1 L

Izplatītājs Latvijā: SIA „Medilink”

Pudele

Produkts

Izplatītajs Latvijā: SIA „Medilink”


