
Velodes® Silk
Šķidrums roku higiēniskai un ķirurģiskai dezinfekcijai
Velodes® Silk ir lietošanai gatavs preparāts uz spirta bāzes, kas paredzēts roku higiēniskai un ķirurģiskai dezinfekcijai  
medicīnā, pārtikas nozarē, rūpniecībā, sadzīves apstākļos un komunālo pakalpojumu sfērā, kā arī tādu virsmu dezinfekcijai,  
kuras saskaras vai nesaskaras ar pārtiku.

Produkta īpašības:

• Higiēniska roku dezinfekcija: 2 x 3 ml 30 sekundēs.

• Ķirurģiska roku dezinfekcija: 2 x 3 ml 3 minūtēs.

• Efektivitāte pret Rota, Noro un SARS-Cov-2 vīrusiem.

• Ādai piemērots pH līmenis.

• Satur kondicionējošu vielu – glicerīnu.

• Dermatoloģiski pārbaudīts.

Ieguvumi lietotājam:

• Testos apstiprināta efektivitātes garantija.

• Mitrina un kopj rokas.

• Ērti lietojams.

• Ātra iedarbība.

• Novērš lipīgu roku sajūtu.
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Velodes® Silk

Izmantošana:
Velodes® Silk ir lietošanai gatavs preparāts uz spirta bāzes, kas paredzēts roku higiēniskai un ķirurģiskai dezinfekcijai  
medicīnā, pārtikas nozarē, rūpniecībā, sadzīves apstākļos un komunālo pakalpojumu sfērā, kā arī tādu virsmu dezinfekcijai, 
kuras saskaras vai nesaskaras ar pārtiku. Paredzēts arī neinvazīvo medicīnisko ierīču dezinfekcijai. Tam piemīt baktericīdas 
īpašības, baktericīda iedarbība pret tuberkulozi, rauga sēnītēm; ierobežota virucidāla iedarbība (pret Rota vīrusu, Noro vīrusu) 
un baktericīda iedarbība pret apvalka vīrusiem (tostarp Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV). Medicīnisks līdzeklis 
profesionālai lietošanai. Šķidrums.

Vide Saskaņā ar
EN 14885

Organiskais piesārņojums
zems augsts

Baktērijas (tostarp MRSA) EN 13727 30 sek. 30 sek.

Sēnītes (C. albicans) EN 13624 15 sek. 15 sek.

Tuberkulozes mikobaktērijas (M. terrae) EN 14348 30 sek. 30 sek.

Apvalka vīrusi (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV) EN 14476 30 sek. 60 sek.

BVDV vīruss EN 14476 30 sek. 30 sek.

Rota vīruss EN 14476 30 sek. 60 sek.

Noro vīruss EN 14476 30 sek. 30 sek.

Higiēniska roku dezinfekcija EN 1500 2 x 3 ml 2 x 15 sek.

Ķirurģiska roku dezinfekcija EN 12791 2 x 3 ml 2 x 90 sek.

Lietošana:
Higiēniska roku dezinfekcija (saskaņā ar EN 1500): 30 sekundes (2 x 15 s) ierīvējiet rokas ar 2 x 3 ml preparāta.
Ķirurģiska roku dezinfekcija (saskaņā ar EN 12791): 3 minūtes (2 x 90 s) ierīvējiet rokas ar 2 x 3 ml preparāta.
Papildinot preparātu, rokām visu laiku jābūt mitrām.
Virsmu dezinfekcija: izsmidziniet no apm. 30 cm attāluma un ļaujiet nožūt.
Nelietot uz virsmām, kas nav noturīgas pret spirtu (piem., akrilstikls).

Sastāvs: aktīvā viela 100 g produkta:
etanols – 63,7 g, izopropilspirts – 6,3 g

Komerciālais  
iepakojums:

500 ml pudele
1 l pudele
5 l kanna

Biocīda produkta mārketinga reģistrācijas apliecības numurs: 7674/19

Drošības un sastāvdaļu datu lapa pieejama vietnē www.medisept.pl  2274

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

Izplatītājs Latvijā: SIA „Medilink”,
Višķu iela 2k-1, Rīga, LV-1063,
tel.: +371 67 840 379;
E-pasts:  medilink@medilink.lv;
www.medilink.lv Sagatavots: 03.2020


