
Velodes® Scrub
Antibakteriāla emulsija roku higiēniskai mazgāšanai

Izmantošana:
Velodes® Scrub ir maiga roku mazgāšanas emulsija visam ķermenim. Īpaši piemērots tiem, kuriem bieži jāmazgā rokas, – 
ārstiem, zobārstiem, medmāsām un cilvēkiem ar jutīgu ādu. Neitrālais pH līmenis un glicerīna un kokosriekstu eļļas derivātu 
saturs nodrošina, ka regulāra roku mazgāšana neizraisa kairinājumu. Satur pantenolu ar pretiekaisuma iedarbību, paātrina 
epidermas atjaunošanos un rada gludas ādas sajūtu. Nesatur krāsvielas un aromatizatorus. Baktēriju augšanai nelabvēlīgas 
īpašības. Emulsiju var izmantot pārtikas rūpniecībā, veselības aprūpes iestādēs, skolās, bērnudārzos un restorānos strādājošie. 
Dermatoloģiski pārbaudīta.

Lietošana:
Uz samitrinātam rokām uzklājiet nelielu daudzumu šķidruma, berzējiet, līdz veidojas putas, un noskalojiet ar ūdeni. Roku 
mazgāšanas tehnika jāveic atbilstoši PVO norādījumiem. 

Sastāvdaļas:
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, LAURAMINE OXIDE, 
PANTHENOL, BENZALKONIUM CHLORIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZO-LINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID

Produkta īpašības:

• Ieteicams roku un ķermeņa mazgāšanai cilvēkiem ar 
alerģijām.

• Īpaši piemērots tiem, kuriem bieži jāmazgā rokas, – ārstiem, 
zobārstiem, medmāsām un cilvēkiem ar jutīgu ādu.

• Nesatur krāsvielas un aromatizatorus.

• Ādai neitrāls pH līmenis.

• Satur pantenolu un rada gludas ādas sajūtu.

• Baktēriju augšanai nelabvēlīgas īpašības.

• Ieteicama pārtikas rūpniecībā un veselības aprūpes iestādēs 
strādājošajiem.

• Dermatoloģiski pārbaudīta

Komerciālais iepakojums: 500 ml pudele, 5 l kanna
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Velodes® Scrub

PVO roku mazgāšanas tehnika:

Samitriniet rokas ar ūdeni Izspiediet tik daudz, lai varētu 
pilnīgi noklāt plaukstu virsmas

Berzējiet iztaisnotas plaukstas 
vienu pret otru

Novietojiet labo plaukstu ar 
apakšpusi uz kreisās plaukstas, 
savijot pirkstus, pēc tam mainiet 
plaukstas

Salieciet plaukstas kopā, 
krustojot pirkstus

Salieciet plaukstas ar 
apakšpusēm kopā, saāķējot 
pirkstus

Ar labo plaukstu stingri 
noberziet kreiso īkšķi, pēc tam 
mainiet plaukstas

Ar labās rokas pirkstiem 
apļveida kustībām berzējiet 
kreisās rokas delnu, pēc tam 
mainiet plaukstas

Noskalojiet rokas ar ūdeni Noslaukiet rokas 
vienreizlietojamā dvielī

Lai aizvērtu krānu, izmantojiet 
salveti

Tagad jūsu rokas ir tīras

Piederumi:

0,5 l dozators ar elkoņa sviru,
1 l dozators ar elkoņa sviru,
0,5 l dozators ar elkoņa sviru un statīvu,
ziepju pumpis (Velodes 0,5 un 1 l pudelēm)

Atbildīgā iestāde
MEDISEPT Sp. z o.o.
Konopnica 159 c
21-030 Motycz

tel.: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl
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www.medilink.lv Sagatavots: 12.2019

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11


