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Velodes Soft płyn do dezynfekcji rąk 1 litr
kod produktu: SSE-43-GOT-ML559
kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Higiena rąk > Płyny do dezynfekcji rąk

Producent: Medisept
Cena netto: 29,22 zł
Cena brutto: 35,94 zł
Kod QR:

Velodes Soft środek do dezynfekcji rąk 1 l
Przeznaczony do chirurgicznej i codziennej dezynfekcji rąk
Pojemność: 1 l
Zawiera alkohol
Szerokie spektrum bakteriobójcze (działanie w czasie 3 godzin), bójcze wobec prątków
drożdży, gruźlicy i wirusów (ograniczone)
Bardzo szybkie działanie na wirusy otoczkowe
Zawiera glicerynę o działaniu nawilżającym i pielęgnującym dłonie
Produkt przebadany dermatologicznie
Dostępny w opakowaniach: 250 ml ze spryskiwaczem, butelkach 500 ml (w wersji z pompką
i bez pompki), butelkach 1 l i kanistrach 5 l
strona: 1/2 wydrukowano: 14-08-2020
http://www.ole.pl/plyn-do-dezynfekcji-rak-1l-velodes-soft.html

Czas działania: 30 sekund
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr: 6174/15
Spektrum działania: B ( w tym MRSA), F (C. albicans), Pratki gruźlicy (M. terrae), Wirusy
otoczkowe (w tym Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Ebola, wirus grypy Herpes simplex
Sposób użycia: chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791) dwie dozy płynu wetrzeć w
suche, umyte dłonie przez 2x45 sekund. Utrzymywać dłonie w stałej wilgotności przez
uzupełnianie środka. Płyn ma przedłużone działanie dezynfekcyjne do 3 godzin. Higieniczna
dezynfekcja (wg EN 1500)- 2 dozy preparatu (3 ml) wetrzeć w ręce 2x15 sekund. Nie
stosować bezpośrednio na otwarte rany i śluzówkę
Przeznaczony do profesjonalnego użytkowania

Skuteczny i profesjonalny płyn dezynfekujący do rąk przeznaczony do stosowania codziennego i
chirurgiczej dezynfekcji. Preperat działa bakteriobójczo (do 3 godzin) i bójczo wobec prątków
drożdżaków, gruźlicy i w ograniczonym zakresie wirusobójczo (skuteczny wobec wirusów
otoczkowych: HIV, HB, HCV, grypy, Eboli, Herpes simplex).Dzięki glicerynie nawilża i pielęgnuje
skórę dłoni. Preparat został przebadany dermatologicznie. Dostępny w butelkach o pojemności
250ml z atomizerem, butelkach 500ml, butelkach 1l i kanistrach 5l.

Skład: propan-2-ol, glukonian chlorheksydyny.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr: 6174/15. Przed użyciem przeczytać ulotkę
informacyjną. Produkt do użytku profesjonalnego.

Wydrukuj darmową instrukcję dezynfekcji dłoni
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