Velodes Silk płyn do dezynfekcji rąk 5 litrów
kod produktu: SSE-43-GOT-ML564
kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Środki czystości > Higiena rąk > Płyny do
dezynfekcji rąk

Producent: Medisept
Cena netto: 119,53 zł
Cena brutto: 129,09 zł

Profesjonalny płyn na bazie alkoholu do nawilżania i
dezynfekowania dłoni
Przeznaczony do odkażania rąk lub powierzchni odpornych na działanie alkoholi
Pojemność: 5 litrów
Posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze wobec prątków gruźlicy
oraz ograniczone działanie wirusobójcze. Skutecznie działa na koronawirusa i wirusy
osłonkowe takie jak Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV oraz na rotawirusy i norowirusy
Składniki aktywne: etanol oraz propan-2-ol
Przebadany dermatologicznie
Zawiera glicerynę która nawilża i pielęgnuje dłonie
Nie pozostawia na skórze wrażenia lepkości
Testowany pod kątem higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
Dezynfekcja higieniczna (EN 1500) - działanie po 30 sek. – doza 2×3 ml na wilgotne dłonie
Dezynfekcja chirurgiczna (EN 12791) - działanie po 3 min. – doza 2×3 ml na wilgotne dłonie
Zarejestrowany jako produkt biobójczy

Velodes Silk płyn do dezynfekcji rąk jest profesjonalnym i niezwykle skutecznym alkoholowym
preparatem do odkażania dłoni i powierzchni, świetnie radzącym sobie z usuwaniem ze skóry
koronawirusa oraz innych groźnych dla zdrowia wirusów osłonkowych. Odpowiedni do użytku w
przychodniach, klinikach, gabinetach weterynaryjnych, dentystycznych i fizjoterapeutycznych,
ale też w branży gastronomicznej i na szpitalnych stołówkach, ten wysokiej jakości środek został
zarejestrowany jako produkt biobójczy wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze,
ograniczone wirusobójcze wobec rotawirusów i norawirusów, a także bójcze wobec prątków
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gruźlicy i wirusów osłonkowych. Jego formuła jest jednak na tyle delikatna, że może być
wykorzystywany do odkażania powierzchni mających kontakt z żywnością oraz nieinwazyjnych
wyrobów medycznych, co w połączeniu z łagodnym pH i pielęgnującą powierzchnię skóry
gliceryną, sprawia, że płyn dezynfekcyjny Velodes Silk jest wszechstronnym i delikatnym
rozwiązaniem, zapewniającym najwyższy poziom higieny przy jednoczesnym dbaniu o komfort
alergików i osób o wrażliwym naskórku. Szybkie działanie, łatwe rozprowadzanie płynu po
powierzchni rąk i bezproblemowe wchłanianie, które zapobiega uczuciu lepkości dłoni, decydują
o połączeniu wygody użytkowania z niekwestionowaną skutecznością.

Zalety łagodnego płynu dezynfekcyjnego Velodes Silk
Przebadany dermatologicznie
Zarejestrowany jako profesjonalny produkt biobójczy
Zapobiega uczuciu lepkości dłoni
Może być używany do odkażania powierzchni mających kontakt z żywnością

Odbiorcy preparatu do odkażania rąk i powierzchni Velodes
Szpitale
Salony fitness i SPA
Gabinety weterynaryjne
Stołówki
Sanatoria
Salony masażu

Środki czystości Medisept to skuteczne i przeznaczone dla
profesjonalistów produkty

Specjalizująca się w produkcji profesjonalnych środków chemicznych do czyszczenia zakładów
produkcyjnych, fabryk oraz placówek służby zdrowia, polska firma Medisept od 25 lat tworzy
produkty pozwalające na skuteczną walkę z wszelkiego rodzaju zabrudzeniami oraz bakteriami,
wirusami i mikroorganizmami. Ich bogata gama płynów do czyszczenia podłóg oraz innych
powierzchni uwzględnia środki dezynfekcyjne, emulgujące, a także specjalistyczne preparaty do
tekstyliów czy też stali nierdzewnej. Dzięki dużemu doświadczeniu w walce z rozmaitymi
zanieczyszczeniami Medisept cieszy się dużą renomą i doceniany jest za niezawodność oraz
wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów.
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