
Дезинфекция на повърхности 

ПОВЪРХНОСТИ - 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логистични данни 

1 L 5 L 

 

 
Velox® FОАМ ExtrA 

Пяна без алкохол за почистване и дезинфекция на 

чувствителни повърхности 

Бр./кутия 

Бр. кутии/палет 

Бр./европалет 

 

 

12 1 

32 96 

384 96 

2274 

 

Приложение: Velox® Foam Extra се препоръчва за почистване и дезинфекция на широка гама повърхности 

на медицинско оборудване, изработени от стъкло, порцелан, метал, гума, пластмаса и акрилно стъкло. На 

основата на четвъртични амониеви съединения /ЧАС/, препаратът е подходящ за почистване и дезинфекция 

на всякакъв тип повърхности. Може да се използва в интензивните отделения и операционните зали на 

болниците за дезинфекция на медицински изделия, съоръжения за рехабилитация, столове за лечение, 

инкубатори, ултразвукови глави и лампи. Без алдехиди и фосфати. Не обезцветява дезинфекцираните 

повърхности и има приятен, свеж аромат. Velox® Foam Extra е одобрен от Famed - производител на 

медицинско оборудване за толеранс на ABS и тапицерия. Притежава изключително широка съвместимост с 

материалите. 

 
Указания за употреба: Продуктът е с двойна глава, спрей и пяна. Приложението с пяна се препоръчва. 

Напръскайте повърхността от разстояние 20-30 см, като се уверите, че е напълно покрита. Отстранете 

излишната пяна с хартиена кърпа за еднократна употреба. Повърхността не изисква изплакване с вода. 

Преди дезинфекция на особено чувствителни повърхности (например естествена кожа) се препоръчва 

тестът да се извърши върху невидима част от повърхността. Само за професионална употреба. 

 

Пяна 

 

Действа срещу 
туберкулоза за 
5 мин. 

 
Неинвазивни 
медицински 
изделия 

 
Продукт без 
алкохол 

 
 

Ефективност 
 

EN 14885 
Условия 

чисти мръсни 

  

Бактерии (включително MRSA) 
EN 16615 60 сек. 3 мин. 

EN 13727 60 сек. 60 сек. 

Гъбички (C. albicans) 
EN 13624 60 сек. 60 сек. 

EN 16615 60 сек. 60 сек. 

Туберкулоза (M. terrae) EN 14348 5 мин. 10 мин. 

Вируси с обвивка (HIV, Хепатит В вирус, Хепатит С вирус, Influenza, Еbola, Vaccinia, 

BVDV, Herpes simplex) 
EN 14476 60 сек. 60 сек. 

 
 

Активни съставки: амини, четвъртични амониеви съединения 

Разфасовки: спрей бутилка от 1L, туба от 5L 


