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Velodes Silk płyn do dezynfekcji rąk 1L
 

Cena: 31,20 pln

Opis słownikowy

Pojemność 1L

Producent MEDISEPT

Opis produktu
 

Velodes Silk to gotowy do użycia produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Może być stosowany w
obszarze medycznym, w warunkach domowych i przemysłowych, sektorze żywnościowym oraz do dezynfekcji powierzchni mających i
niemających kontaktu z żywnością oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze (wobec prątków gruźlicy), drożdżakobójcze, ograniczone wirusobójcze (wobec
Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV).

Veldes Silk jest wyrobem medycznym do stosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Cechy produktu:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Łagodne dla skóry pH

Nawilża i pielęgnuje dłonie, zawiera substancję pielęgnującą – glicerynę

Przebadany dermatologicznie

Skuteczność potwierdzona badaniami

Wygodny w użyciu

Szybkie działanie (higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 30 sek, chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 3 min)

Zapobiega uczuciu lepkości dłoni

 

 

Sposób użycia:

 

Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s).

Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s).

Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu.

Dezynfekcja powierzchni: Spryskać z odległości ok. 30 cm i pozostawić do wyschnięcia.

Nie stosować na delikatnych powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Skład: Substancja czynna w 100 g produktu: etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 6,3 g

Opakowanie: butelka 1 l
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