
Velodes® Soft
Kapalina pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou

Vlastnosti výrobku:

Hygienická dezinfekce rukou: 2 x 3 ml za 30 s.

Chirurgická dezinfekce rukou: 2 x 3 ml w 90 s.

Prodloužený baktericidní účinek až na 3 h.

Působí proti bakteriím, houbám, tuberkulózním 
bacilům, virům.

pH příznivé pro pokožku.

Obsahuje glycerin.

Záruka účinnosti a bezpečnost používání.

Hydratuje a pečuje o ruce.

Pohodlné použití.

Rychlé působení.

Kapalina
Chirurgická 
dezinfekce 
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Hygienická 
dezinfekce 
za 30 s

Prodloužený 
účinek na 3 h

Velodes® Soft je hotový alkoholový přípravek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Má potvrzený testy baktericídní, 
kvasinkocidní a omezeně virucidní účinek, působí také proti tuberkulózním bacilům.

Výhody pro uživatele:

Skutečná dezinfekce



Velodes® Soft je hotový alkoholový přípravek určený k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou. Má potvrzený testy baktericidní, 
kvasinkocidní a omezeně virucidní účinek, působí také proti tuberkulózním bacilům. Má prodloužený baktericidní účinek. Působí 
rychle a efektivně proti obaleným i neobaleným virům, jako jsou např.: HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2, Rotavirus. Přípravek má 
prodloužený účinek chirurgické dezinfekce po dobu 3 hodin. Dermatologicky testováno.

Hygienická dezinfekce rukou (podle EN 1500): 2 x 3 ml přípravku vtírejte do rukou po dobu 30 sekund.
Chirurgická dezinfekce rukou (podle EN 12791): 2 x 3 ml přípravku vtírejte do čistých a suchých rukou. Udržujte ruce stále vlhké 
doplňováním přípravku. Přípravek má prodloužený účinek chirurgické dezinfekce po dobu 3 h. Určeno pro profesionální použití. 

Obchodní balení:

Odpovědný subjekt: 
MEDISEPT Sp. z o.o.
Konopnica 159 c
21-030 Motycz

60 g propan-2-ol, 0,5 g chlorhexidin glukonátu. 

Číslo povolení k obchodování s biocidním přípravkem: 6174/15

Velodes® Soft

Norma podle 
EN 14885 

Houby (C. albicans)
EN 1275

EN 12791

EN 14476

Doba

Obalené viry (Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV, Sars, 
Herpes Simplex, chřipkový virus A, Ebola)

EN 1500

Rotavirus

EN 14348

EN 14476 45 s

90 s

30 s

EN 13727 30 s

30 s

30 s

30 s

250 ml láhev s rozprašovačem, 
500 ml láhev,
500 ml láhev s pumpičkou, 
1 l láhev,
1 l nápln do dávkovače, 
5 l kanystr

EN 13624 30 s

Bezpečnostní list a seznam složek jsou k dispozici na www.medisept.pl

Datum zpracování: 12.2021 

phone: + 48 81 535 22 22
export@medisept.pl
www.medisept.pl

Spektrum

Aplikace:

Tuberkulózní bacily (M. terrae)

Bakterie (včetně MRSA)

Způsob použití:

Složení: účinná látka ve 100 g výrobku:  


