
Velox® Wipes
Alkoholia sisältävät puhdistuspyyhkeet herkkien pintojen 
puhdistukseen ja desinfiointiin
Tarkoitettu pienten pintojen, kuten  ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden, tuolien, sänkyjen, hammashoitokärkien 
nopeaan desinfiointiin ennen sterilointia sekä proteettisten lusikoiden ja silikonimuottien nopeaan desinfiointiin. 

• Aktivoituu 30 sekunnin kuluttua bakteereja, 
sieniä, tuberkuloosia, vaipallisia viruksia 
sekä adeno- ja rotaviruksia vastaan.

• Soveltuu myös sellaisten lääkintälaitteiden 
pinnoille, jotka ovat kosketuksissa 
elintarvikkeiden kanssa.Suositellaan 
esimerkiksi lääketieteellisille laitteille, 
kuntoutuslaitteille, hammashoitolaitteiden 
käsikappaleille, hoitolampuille, 
potilassängyille.

• Soveltuu hyvin ABS - ja verhoilupinnoille

• Kuitukangaspyyhkeet 13x20 cm, 23 g/m

• Taattu käytön tehokkuus ja turvallisuus. 

• Vähentää infektioriskiä tehokkaasti. 

• Puhdas ja desinfioitu pinta nopeasti. 

• Voidaan käyttää monille herkille materiaaleille. 

• Taloudellinen käytössä.

Active 
in 30 sec.

Pyyhkeet Non-invasive 
medical devices 

Aktiivinen adeno- ja 
rotavirusta vastaan

Tuotteen ominaisuudet: Hyödyt:

Perfect disinfection



Tehokkuus EN14885 

30 sek.

30 sek.

30 sek.Sienet (C. albicans) 

Mycobacteria tuberculosis (M. terrae)

EN 1650

EN 13624

EN 1276, EN 13697

EN 13727Bakteerit (mukaanlukien MRSA)  30 sek.

EN 16615

60 sek.

60 sek.

30 sek. 30 sek.

EN 14348 30 sek. 60 sek.

DVV/RKI 30 sek. 30 sek.

Olosuhteet 
Puhdas Likainen

Vaipalliset virukset (HIV, HBV, HCV, Influenssa, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, SARS-Cov-2) 

30 sek.EN 16615 30 sek.

Rotavirus EN 14476 30 sek.

Adenovirus EN 14476 60 sek.

Velox® Wipes

Käyttöohjeet:
Aseta täyttöpakkaus purkkiin. Ota liina laatikosta ja pyyhi puhdistettava ja desinfioitava pinta. Sulje kansi. Käytä pakkauksen 
avaamisen jälkeen liinat 21 päivän kuluessa. Älä käytä kuivuneita liinoja. Älä käytä alkoholille herkille pinnoille (esim. akryylilasi). 
Vain ammattikäyttöön. 

Ainesosat: 
100 puhdistusliinaa sisältää : 173 g liuosta
100 g sisältää: 
40 g pro-pan-2-olia (CAS: 67-63-0), 20 g etanolia, 0,39 g amiinia, n-C10-16-alkyylitrimetyleenidio-direaktiotuotteita 
kloorietikkahapon kanssa, 0,25 g didekyylidimetyyliammoniumkloridia

Käyttökohteet:
Velox® Wipes on puhdistus- ja desinfiointiaine yhdessä. Se on tarkoitettu pienten pintojen, kuten  ei-invasiivisten lääkinnällisten 
laitteiden, tuolien, sänkyjen, hammashoitokärkien nopeaan desinfiointiin ennen sterilointia sekä proteettisten lusikoiden ja 
silikonimuottien nopeaan desinfiointiin.  Suositellaan myös hammashoitolaitteiden käsikappaleiden desinfiointiin ennen sterilointia 
sekä proteesien ja silikonijäljennösten desinfiointiin. Ei sisällä aldehydejä tai fenoleja, ei värjää desinfioituja pintoja. Pinta-
aktiivisten aineiden ja nanomisellien synergiaan perustuvan innovatiivisen kaavan ansiosta tuotteella on laaja mikrobiologinen 
kirjo ja ainutlaatuiset puhdistusominaisuudet.

Lääkinnällisten laitteiden luokka II. Tarkoitettu ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden desinfiointiin.

100 kpl purkki 
100 kpl täyttöpakkaus

Pakkauskoot:

LifeMed Oy Puh. (09) 8870 720
info@lifemed.fi

Billskogintie 23 K  
02580 SIUNTIO  
www.lifemed.fi 
www.lifemedstore.fi




