
Velox® Wipes NA
Alkoholittomat puhdisusliinat herkkien pintojen puhdistamiseen ja 
desinfiointiin
Velox® Wipes NA -puhdistusliinoja suositellaan muovista, akryylilasista, ruostumattomasta teräksestä, metallista, alumiinista, 
kumista ja posliinista valmistettujen ei-invasiivisten lääketieteellisten laitteiden pintojen desinfiointiin.

Aktivoituu 1 minuutin kuluttua bakteereja, sieniä ja vaipallisia 
viruksia vastaan ja 5 minuutissa tuberkuloosia vastaan.

Aktiivinen 5 minuutissa. mykobakteereja vastaan.

Herkille pinnoille, jotka eivät kestä alkoholia.

Tarkoitettu erilaisten lasista, posliinista, teräksestä, kumista, 
muovista ja akryylilasista valmistettujen lääkintälaitteiden 
pintojen, leikkaustuolien, kuntoutuslaitteiden ja 
inkubaattorien desinfiointiin.

Suositellaan lampuille ja ultraääniantureille

Kuitukangaspyyhkeet 13x20 cm, 23 g/m .

 Taattu käytön tehokkuus ja turvallisuus. 

Suuri infektioriskin väheneminen.

Puhdas ja desinfioitu pinta nopeasti. 

Voidaan käyttää monille herkkille materiaaleille. 

Taloudellinen käytössä.

Alkoholiton
 tuote

Aktivoituu 1 min. 
kuluttua bakteereja, 
sieniä ja vaipallisia 
viruksia vastaan 

Tuotteen ominaisuudet: Hyödyt:

Pyyhkeet Ei-invasiiviset 
lääketieteelliset 
laitteet 

Perfect disinfection



Tehokkuus EN14885 

60 sek.

60 sek.
Sienet (C. albicans)

Mycobacteria tuberculosis (M. terrae) 

EN 13624

EN 16615

EN 13727
Bakteerit (mukaanlukien MRSA)

60 sek.

EN 16615

3 min.

60 sek.

60 sek.

60 sek. 60 sek.

EN 14348 5 min. 10 min.

EN 14476 60 sek. 60 sek.

Olosuhteet 
puhdas likainen

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

Velox® Wipes NA

Käyttökohteet: 
Velox® Wipes NA -pyyhkeitä suositellaan muovista, akryylilasista, ruostumattomasta teräksestä, metallista, alumiinista, kumista ja 
posliinista valmistettujen ei-invasiivisten lääketieteellisten laitteiden pintojen desinfiointiin. Soveltuu lääkinnällisten laitteiden, 
kuntoutuslaitteiden, hoitotuolien, inkubaattorien, ultraäänianturien ja lamppujen desinfiointiin teho-osastoilla ja leikkaussaleissa. 
Alkoholi-, aldehydi- ja fosfaattivapaat pyyhkeet eivät värjää pintoja. Tuotteella on miellyttävä tuoksu. Tuote soveltuu 
lääketieteellisten laitteiden pinnoille, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Johtavan eurooppalaisen huippulaatuisten 
sairaalalaitteiden valmistajan Famedin testaama ja suosittelema.

100 kpl purkki
100 täyttöpakkaus

Pakkauskoot:

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

Käyttöohjeet:
Aseta täyttöpakkaus purkkiin. Ota liina laatikosta ja pyyhi puhdistettava ja desinfioitava pinta. Sulje kansi. Käytä pakkauksen 
avaamisen jälkeen liinat 30 päivän kuluessa. Älä käytä kuivuneita liinoja. Pintaa ei tarvitse huuhdella vedellä. Ennen käyttöä  
erityisen herkille pinnoille, testaa pyyhettä näkymättömällä alueella. Vain ammattikäyttöön. 

Ainesosat: 
100 puhdistusliinaa sisältää: 173 g liuosta
100 g sisältää: 
0,15 g N-(3-aminopropyyli)-N-dodekyylipropaani-1,3-diamiinia, 0,14 g Poli (oksi-1,2-etaanidyyli), alfa-[2-
(didekyylimetyyliamino)etyyli]-omega. hydroksi, propanoaatti (suola)
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