
Velodes® Scrub
Antibakteriální emulze pro hygienické mytí rukou

Aplikace:
Velodes® Scrub je jemná emulze na mytí rukou a celého těla. Ideální pro lékaře, zubaře, zdravotní sestry a lidi s citlivou pokožkou, kteří 
si často myjí ruce. pH neutrální k pokožce, obsah glycerinu a derivátu kokosového oleje umožňují každodenní mytí rukou bez 
podráždění. Obsahuje panthenol, který působí protizánětlivě a urychluje proces regenerace epidermis a dodává pokožce pocit 
hladkosti. Neobsahuje barviva a vůně. Má vlastnosti nepříznivé pro růst bakterií. Emulzi lze použít v potravinářském průmyslu, 
zdravotnických zařízeních, školách, školkách a restauracích. Dermatologicky testováno.

Způsob použití:
Naneste malé množství tekutiny na vlhké ruce, rozetřete do vytvoření pěny a opláchněte vodou. Činnosti provádějte v souladu s 
technikou mytí rukou podle WHO.

Složení:
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, LAURAMINE OXIDE, 
PANTHENOL, BENZALKONIUM CHLORIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZO-LINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID

Vlastnosti výrobku:

Doporučeno pro alergiky na mytí rukou a celého těla.

Ideální pro lékaře, zubaře, zdravotní sestry 
a lidi s citlivou pokožkou, kteří si často myjí ruce.

Neobsahuje barviva a vůně.

pH neutrální pro pokožku.

Obsahuje panthenol a dodává pokožce pocit hladkosti.

Má vlastnosti nepříznivé pro růst bakterií.

Doporučuje se v potravinářském průmyslu, zdravotnických zařízeních.

Dermatologicky testováno.

Obchodní balení: 500 ml láhev, 5 l kanystr

Kapalina
Obsahuje 
glycerin 
a kokosový 
olej

Udržení čistotyMytí a péče
o ruce

Skutečná dezinfekce



Technika mytí rukou podle WHO:

Velodes® Scrub

Příslušenství:

0,5 l loketní dávkovač,
1 l loketní dávkovač,
0,5 l loketní dávkovač s pumpičkou, 
pumpička na mýdlo (vhodná pro láhve řady Velodes o objemu 0,5 l a 1 l)

Navlhčete si ruce vodou Naneste tolik přípravku, abyste 
pokryli celý povrch rukou

Třete natažené dlaně o sebe Položte pravou ruku na hřbet 
levé ruky, propleťte prsty, 
pak vyměňte ruce

Spojte dlaně a zaklesněte prsty Skryjte hřbet prstů v druhé 
ruce jejich sevřením

Krouživým pohybem třete levý 
palec sevřený v pravé ruce, 
pak vyměňte ruce

Krouživým pohybem třete 
levou ruku dozadu a dopředu 
sevřenými prsty pravé ruky, 
pak vyměňte ruce 

Oplachněte si ruce vodou Důkladně si osušte ruce 
jednorázovým ručníkem

K zavření kohoutku 
použijte ručník

Vaše ruce jsou nyní bezpečné
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