
MEDISEPT VELOX WIPES 100szt.
Alkoholowe chusteczki przeznaczone są do szybkiej dezynfekcji powierzchni
nieinwazyjnych wyrobów medycznych, kosmetycznych oraz fryzjerskich
takich jak: łóżka i fotele zabiegowe, akcesoria fryzjerskie i kosmetyczne,
aparatura medyczna i nieinwazyjny sprzęt operacyjny i zabiegowy, sprzęt
rehabilitacyjny, akcesoria do tatuażu oraz inne trudno dostępne
powierzchnie sprzętu medycznego, kosmetycznego, fryzjerskiego
oraz występującego w salonach tatuażu.

 
Chusteczki polecane są również do dezynfekcji nożyczek, ostrzy maszynek, cążków, pęset, frezów i wiele innych
narzędzi występujących w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu przed procesem sterylizacji oraz końcówek
stomatologicznych, łyżek protetycznych i wycisków silikonowych przed procesem sterylizacji. Preparat nie zawiera
aldehydu i fenolu.
 
Zalety:
Główne cechy chusteczek do szybkiej dezynfekcji Velox Wipes z alkoholem:
Działają już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy,wirusy otoczkowe, Adeno, Rota.
Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed.
Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni wyrobów medycznych, fryzjerskich, kosmetycznych.
Chusteczki włókninowe 13x20 cm, 23 g/m.
Gwarantują skuteczności i bezpieczeństwo stosowania.
Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni.
Możliwość zastosowania do wielu materiałów.
Dają efekt odświeżenia.
Ekonomiczne w użyciu.
Chusteczki nie zawierają aldehydu i fenolu.
 
Instrukcja użycia:
Wkład umieścić w puszce. Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnię. Dokładnie zamknąć wieczko
puszki. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na
powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do użycia
przez profesjonalnego użytkownika.
 
Skład - substancja czynna w 100g. roztworu:
40 g pro-pan-2-ol (CAS:67-63-0), 20 g etanol, 0,39 g aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-produkty reakcji z kwasem
chlorooctowym, 0,25 g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy
100 sztuk chusteczek zawiera: 173 g roztworu nasączonego.
Składniki podano w momencie publikacji. W celu poprawnej weryfikacji składu zawsze sprawdzaj opakowanie produktu.
 
Opakowanie:
Wkład 100szt..



Opis producenta

Działa na rynku od ponad 25 lat dostarczając rozwiązania dla sektora profesjonalnego, między innymi dla służby
zdrowia, przemysłu i firm sprzątających. Oferują najwyższej jakości rozwiązania w zakresie utrzymania higieny:
preparaty do dezynfekcji, profesjonalne środki utrzymania czystości oraz sprzęt do sprzątania. Ich produkty umożliwiają
skuteczną walkę z mikroorganizmami chorobotwórczymi oraz codzienne i gruntowne utrzymanie czystości.


