
Velox® Top AF Grepefruit 
Lietošanai gatavs līdzeklis mazu virsmu ātrai dezinfekcijai. 
Šķidrums, mazu virsmu ātrai dezinfekcijai medicīnas nozarē, pansionātos, sanatorijās, fitnesa un 
SPA centros, frizētavās, masāžas un skaistumkopšanas salonos, bērnudārzos un skolās. Produkts 
ir piemērots izmantošanai gan uz virsmām, kam paredzēta saskare ar pārtiku, gan arī tādām, 
kam nav paredzēta saskare ar pārtiku. To var izmantot  tādu virsmu dezinfekcijai, kā piemēram, 
galda virsmas, galdi, rokturi, frizētavu un kosmētikas kabinetu iekārtas  un piederumi. Produkts 
ir ieteicams arī neinvazīvo medicīnisko ierīču, kā piemēram, procedūru krēsli un medicīniskās 
iekārtas, dezinfekcijai. Velox Top AF ir baktericīda, levurocīda iedarbība pret tuberkulozi, 
ierobežoti virucīda iedarbība (pret Rota vīrusu un Norovīrusu) un apvalkotiem vīrusiem (ieskaitot 
Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV). Tikai profesionālai lietošanai.  
Lietošanas norādījumi: Uzpildiet  izsmidzināšanas pudeli.  Izsmidziniet līdzekli uz virsmas no 30 
cm attāluma. Pārliecinieties, ka visa virsma ir noklāta ar līdzekli. Ļaujiet līdzeklim 30 sekundes 
iedarboties. Ja apstrādātām virsmām paredzēta saskare ar pārtiku, noskalojiet tās ar ūdeni, kas 
atbilst dzeramā ūdens kvalitātei. Citas virsmas nav jānoskalo ar ūdeni. Nav paredzēts 
izmantošanai uz virsmām, kas jutīgas pret spirtiem (piemēram, akrila stikla). Mikrobioloģiskā 
iedarbība: Baktērijas saskaņā ar: EN 13727 - 30 sek., EN 13697 - 30 sek., 60 sek.; Sēnītes (C. 
albicans) saskaņā ar: EN 13624 - 15 sek., EN 13697-30 sek.; Mycobacterium tuberculosis (M. 
terrae) saskaņā ar EN 14348 - 30 sek.; Vīrusi (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Noro, Rota) 
saskaņā ar: EN 14476 - 30 sek. (* tīros apstākļos). 
   Brīdinājumi: 

Uzmanību! Satur: Etanolu, Propān-2-olu. Viegli uzliesmojošs šķidrums 
un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no 
bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, 
atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot 
ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. 
Turpināt skalot.  Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Glabāt labi vēdināmās 
telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes atbilstoši marķētos atkritumu 
konteineros, saskaņā ar nacionālo likumdošanu.  

Iespējamās tiešās un netiešās blakusparādības: Elpošanas sistēma. Koncentrēta produkta tvaiku 
ieelpošana var nomākt centrālās nervu sistēmas darbību, izraisīt miegainību, galvassāpes un 
reiboni, sliktu dūšu, vemšanu. Gremošanas trakts. Norīšana izraisa kuņģa-zarnu trakta gļotādas 
kairinājumu, sāpes vēderā, kuņģa krampjus, sliktu dūšu, vemšanu, caureju, vispārēju nespēku, 
galvassāpes un reiboni – simptomi pēc saindēšanās ar pārtiku. Saskare ar acīm: izraisa 
kairinājumu. Pirmās palīdzības pasākumi: Saskaroties ar ādu: Novilkt piesārņoto apģērbu, 
nomazgāt skarto ādu ar ziepēm un ūdeni, rūpīgi skalot ar ūdeni. Ja novērojams kairinājums, 
eritēma, sazinieties ar ārstu. Ja nokļūst acīs: Skalot acis vairākas minūtes (apm. 15) ar lielu 
daudzumu ūdens, turot plakstiņus atvērtus. Izvairieties no stipras strūklas, jo pastāv radzenes 
bojājuma risks, konsultēties ar ārstu. Ieelpošana: Reiboņa vai sliktas dūšas gadījumā, pārvietot 
cietušo personu no negadījumu vietas svaigā gaisā, ja nav novērojama strauja pašsajūtas 
uzlabošanās, meklēt medicīnisko palīdzību. Norīšana: Neizraisīt vemšanu, izskalot muti. 
Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. Atkritumu apstrāde: Nododiet produkta atlikumus 
un iepakojumu licencētam atkritumu apsaimniekotājam. Nenopludiniet notekās. Nepieļaujiet 
ūdens un augsnes piesārņošanu. Iztukšotu iepakojumu, kas ir rūpīgi iztīrīts, var nodot pārstrādei 
saskaņā ar noteikumiem. Uzglabāšana: Uzglabājiet vēsā, sausā, labi ventilētā vietā atbilstoši 
marķētā, cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā. Izvairieties no tiešas saules gaismas  iedarbības 
un siltuma avotiem, karstām virsmām un atklātas liesmas. Uzglabāt cieši noslēgtā traukā.  
 
 
 



Satur: 100 gr produkta satur:  
40 g propān-2-ola (CAS: 67-63-0), 20 g etanola, 0,39 g amīna, n-C10-16-alkiltrimetilēndi, 
reaģēšanas produkti ar hloretiķskābi, 0,25 g didecildimetilamonija hlorīda 
Partijas nr.: skatīt uz iepakojuma. 
Derīguma termiņu termiņš: skatīt uz iepakojuma. 
Ražots: MEDISEPT Sp. z o.o., Konopnica 159C, 21-030 Motycz, Polija, Tālr. +048 81 503 23 77, 
www.medisept.pl 
Izplatītājs Latvijā: SIA „Medilink”, Višķu iela 2 k-1, Rīga, LV-1063, Latvija; +371 67840379; E-
pasts: medilink@medilink.lv;   www.medilink.lv 


