
Tuotteen ominaisuudet: Hyödyt:

Velox® Duo Wipes
Alkoholipitoiset pyyhkeet pienien pintojen ja lääketieteellisten laitteiden  
puhdistukseen ja nopeaan desinfiointiin
Pyyhkeet pienten pintojen puhdistukseen ja nopeaan desinfiointiin terveydenhuollossa, hoitokodeissa, parantoloissa, 
kuntokeskuksissa, kampaamoissa, hieronta- ja kauneussalongeissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Tuote soveltuu 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille.

Aktiivinen 30 sekunnissa bakteereja, sieniä, tuberkuloosia, 
vaipallisia viruksia, adeno- ja rotaviruksia vastaan.

Suositellaan lääketieteellisille laitteille, kuntoutuslaitteille, 
hammashoitolaitteiden käsikappaleille, potilassängyille, 
kaapeille ja pöytätasoille.

Tuote soveltuu elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuville pinnoille.

Kuitukangasliinat 19x15 cm, 50 g/m.

Dermatologisesti testattu.

Vähentää tehokkaasti infektioriskiä.

Pintojen nopea puhdistus ja desinfionti.  

Raikastava vaikutus.

Taloudellinen käytössä.

Pyyhkeet Ei-invasiiviset 
lääketieteelliset 
laitteet

Teen tuoksu
Teho: 
B, F, Tbc ja V 
30 sekunnissa 

Perfect disinfection

Testattu teho



Pakkauskoot: 

Velox® Duo Wipes

Käyttöohje:
Ota pyyhe pakkauksesta ja pyyhi pinta. Odota 30 sekuntia. Likaisissa olosuhteissa toiminta-aika vaipallisia viruksia ja Rota-virusta 
vastaan on 60 sekuntia. Jos desinfioitavat pinnat ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, huuhtele ne vedellä. Muut pinnat 
eivät vaadi vedellä huuhtelua. Sulje pakkaus tiiviisti. Käytä pakkauksen avaamisen jälkeen pyyhkeet 21 päivän kuluessa. Älä käytä 
kuivuneita pyyhkeitä. Älä käytä alkoholille herkillä pinnoilla (esim. akryylilasi). Vain ammattikäyttöön.

Ainesosat: 50 kpl sisältää:
150 g pyyhkeeseen imeytettyä nestettä.

100 g nestettä sisältää: 
etanoli, propan-2-oli

Käyttökohteet:
Pyyhkeet pienten pintojen puhdistukseen ja nopeaan desinfiointiin terveydenhuollossa, hoitokodeissa, parantoloissa, 
kuntokeskuksissa, kampaamoissa, hieronta- ja kauneussalongeissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Tuote soveltuu 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille.Suositellaan pienien terveydenhuollon laitteiden pinnoille: 
leikkaussängyt ja -tuolit, sängyt, lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä hammahoitolaitteiden käsikappaleiden desinfiointi 
ennen sterilointia, proteesilusikat ja silikonimuotit. Pyyhkeet desinfioivat pinnat tappaen 30 sekunnissa bakteereita, sieniä, 
mykobakteereita, vaipallisia viruksia (kuten Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV), Rota- ja Noro-viruksia.

50 pyyhettä uudelleensuljettavassa pakkauksessa

Teho EN 14885

Sienet (C. albicans)

Mycobacteria tuberculosis (M. terrae)

EN 16615

EN 16615
Bakteerit  (mukaanlukien MRSA) 

EN 14476

EN 13727

Adenovirus

EN 14476

30 sek.

30 sek.

EN 13624 30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

EN 14348 30 sek.

      Tila
puhdas likainen

30 sek.

60 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

Vaipalliset virukset (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS-
CoV-2, Herpes simplex, Ebola)

BVDV-virus

Rotavirus EN 14476

EN 14476

30 sek.

60 sek.

60 sek.

30 sek.
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