
Certified Q uality 
and SafetyPerfect disinfection

Täiusliku desinfektsiooni
unikaalsed eelised

www.medisept.pl

Täiuslik 
puhastamine ja 

desinfitseerimine 
kaks ühes

Velox® Top AF
Sprei pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks

Op�maalne alkoholisisaldus 60% (etanool ja propanool)- tagab
veelgi tõhusama desinfitseerimise ja kiire toimeaja
Tes�dega kinnitatud efek�ivsus bakterite, seente, mükobakterite
ja viiruste (sh Adeno, Rota ja SARS-CoV-2) vastu vaid 30 sekundiga
Eemaldab ideaalselt pinnalt mustuse (tänu kvaternaarsetele 
ammooniumühenditele ja amiinidele)

Velodes® So�
Vedelik käte hügieeniliseks ja kirurgiliseks an�sep�kaks 

Velodes® Gel
Geel käte hügieeniliseks ja kirurgiliseks an�sep�kaks 

Velodes® Scrub
An�bakteriaalne pesuemulsioon 

Pikaajaline
toime kuni

3 tundi

Sile nahk,
klompideta ja
kleepumiseta

Hügieeniline 
ja kirurgiline

kätepesu

Hügieeniline an�sep�ka 30 sekundiga
Kirurgiline an�sep�ka 90 sekundiga
Pikaajaline bakteritsiidne toime kuni 3 tundi
Tõhus bakterite, seente, mükobakterite, viiruste vastu
Sisaldab glütseriini - niisutab ja hooldab käsi

Hügieeniline an�sep�ka: 2 x 3 ml 30 sekundiga
Kirurgiline an�sep�ka: 2 x 3 ml 3 minu� jooksul
Tõhus viiruste Rota, Noro ja SARS-CoV-2 vastu
Õrn naha pH suhtes
Spetsiaalne koos�s takistab käte kleepumist
Dermatoloogiliselt tes�tud

Soovitatav allergikutele käte ja kogu keha pesemiseks
Õrn naha pH suhtes (pH 5,5 - 6,5)
Sisaldab pantenooli
Ei sisalda värvaineid ja lõhnaaineid
Ei soodusta bakterite paljunemist
Dermatoloogiliselt tes�tud



Uus aju�ne desinfitseerimine

Aju�ne litsents välja antud 180 päevaks

Mikrobioloogilisi teste pole

Nahateste pole, koos�sosad väljaspool
kvalifitseeritud tarnijate nimekirja,
des�lleerimata 

Toote valideerimine puudub

Kvaliteedikontrolli süsteemi ei toimu

Puudub teave ja koolitusmaterjalid

Ei mingeid teste ega viiteid materjalidele

Tõhus desinfitseerimine
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Akrediteeritud laborites läbi viidud 

mikrobioloogilise efek�ivsuse tes�d 

(viirused, bakterid, seened, mükobakterid)

Dermatoloogilised tes�d, pikaajalisel

kokkupuutel nahale ohutud koos�s-

osad ja meeldiv lõhn

Kogemus ohutute valemite loomisel

Tootmise kvaliteedikontroll vastavalt

ISO standardile

Kogemus kõigi tööstusharude 

protseduuride ja hügieeniplaanide 

väljatöötamisel

Materjalide taluvused on kinnitatud

tes�dega 

Täiuslik desinfektsioonivahendite valik:

kätele, pindadele ja töövahenditele

erinevates kasutusvormides

Meditsiiniliselt standardsete biotsiidide

ja puhastusvahendite tootmine

Mitmeaastane kogemus haiglate ja 

nakkusosakondadega töötamisel - 

meditsiiniprotseduuride tundmine

Perfect disinfection

Vaata rohkem:

Tootja: MEDISEPT Sp. z. o.o
Konopnica 159c
21-030 Motycz, Poola

telefon: +48 81 535 22 66
e-post: export@medisept.pl
www.medisept.pl

www.medisept.pl

Maaletooja: Cleanella Hulgi OÜ
Telefon: +372 51 89 243
e-post: info@cleanella.ee
e-pood: www.cleanella.ee

Ebapiisav pakkumine - 
tavaliselt kaks põhitoodet

Sil�de sisu on Terviseame� poolt
heaks kiitmata


