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VELOX SPRAY płyn do dezynfekcji powierzchni 1L zapach
TEA TONIC
 

Cena: 24,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 1L

Producent MEDISEPT

Opis produktu
 

Velox spray to preparat w formie płynu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym i poza
medycznym (domy opieki, sanatoria, salony fryzjerskie i kosmetyczne, przedszkola, szkoły) oraz do dezynfekcji powierzchni mających i
niemających kontaktu z żywnością.

 

Płynem można dezynfekować powierzchnie takie jak np. blaty, stoły, klamki, a także sprzęt fryzjerski i kosmetyczny oraz nieinwazyjny
sprzęt medyczny np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna. Może być stosowany także do dezynfekcji końcówek stomatologicznych
przed sterylizacją.

 

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

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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Działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro).

 

Skuteczność potwierdzona badaniami

 

Sposób użycia:

W celu użycia dezynfekowana powierzchnię  spryskać z odległości około 30 cm dbając przy tym o jej całkowite pokrycie. Odczekać 30
sekund.

 

Jeśli powierzchnie, które są dezynfekowane mają kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie
wymagają spłukania.

 

Po zastosowaniu daje szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni, nie pozostawia smug i zacieków.

 

 

Skład:
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są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
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lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
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substancja czynna w 100 g preparatu: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol

 

Rejestracja:

wyrób medyczny i produkt biobójczy.

 

 

Opakowanie:

butelka 1 l ze spryskiwaczem

 

Zapach:

Tea tonic
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