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MEDISEPT - η ευρωπαϊκή εταιρεία για εσάς!

Ποιοι είμαστε;

H MEDISEPT ειναι ένα ευρωπαίος παραγωγός ολοκληρωμένων λύσεων υγιεινής και απολύμανσης βάσει 
ιατρικών προτύπων. Με παρουσία άνω των 25 ετών, παρέχει επαγγελματικές λύσεις για την Υγεία, την 
Βιομηχανία και τον τομέα του καθαρισμού. 

Γιατί αξίζει να επιλέξετε τα προϊόντα MEDISEPT;

Όλα τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ιατρικής αγοράς και πληρούν τα υψηλότερα
παγκόσμια πρότυπα ποιότητας. Τα βιοκτόνα προϊόντα κατασκευάζονται με τα ίδια ποιοτικά πρότυπα 
όπως τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα απολύμανσης. Τα προϊόντα MEDISEPT εγγυώνται υψηλή 
αποτελεσματικότητα, έχουν εξαιρετικά καλή τιμή, διατηρώντας συγχρόνως απαράμιλλη ποιότητα.

Πρόταση MEDISEPT

Προσφέρουμε απολυμαντικά υψηλής ποιότητας, τα οποία εδώ και χρόνια επιτρέπουν την αποτελεσματι-
κή καταπολέμηση των παθογόνων μικροοργανισμών καθώς και την προσωπική ασφάλεια τόσο στο 
νοσοκομειακό περιβάλλον όσο και σε δημόσια ιδρύματα. Όλα τα προϊόντα MEDISEPT αποτελούν μια 
συνολική πρόταση που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το σύστημα κανόνων και πιστοποιήσεων που ρυθμίζουν 
τα πρότυπα στην επαγγελματική αγορά.

Πρότυπα και πιστοποίηση
Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για ιατρικό εξοπλισμό

Όλα τα προϊόντα απολύμανσης κατασκευάζονται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 
13485¹ για τον ιατρικό εξοπλισμό, πιστοποιημένο από την TUV Nord². Κάθε προϊόν δοκιμάζεται σύμφωνα 
με τα τελευταία εναρμονισμένα πρότυπα για την επιβεβαίωση της μικροβιολογικής αποτελεσματι-
κότητάς του έναντι των δηλωθέντων μικροοργανισμών³.

1 Το EN ISO 13485 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για τα συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας, η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των 
πελατών στον ιατρικό τομέα. Με τη συνεχή παρακολούθηση όλων των βασικών διαδικασιών στην εταιρεία, εγγυόμαστε τα 
υψηλότερα πρότυπα παραγωγής και υπηρεσιών για τους πελάτες μας όχι μόνο στον ιατρικό τομέα, αλλά και σε άλλα 
τμήματα της αγοράς. 

2 Η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σημαίνει ότι κάθε ιατρικό προϊόν σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και 
παρακολουθείται σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του. Πριν από την κυκλοφορία κάθε παρτίδας προς πώληση προηγείται 
έλεγχος των ποιοτικών παραμέτρων και η εκπλήρωσή της επιβεβαιώνεται με πιστοποιητικό ανάλυσης της δεδομένης 
παρτίδας. Η διάθεση στην αγορά γίνεται βάσει αδειών των αρμόδιων οργάνων.

3 Η αποτελεσματικότητα των απολυμαντικών προϊόντων επιβεβαιώνεται με μια σειρά δοκιμών που ορίζονται 
στο πρότυπο EN 14885 και εκτελούνται αποκλειστικά σε διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών.
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Πίνακας περιεχομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

MEDISEPT - η ευρωπαϊκή εταιρεία για εσάς!

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Γνωρίστε τη σειρά προϊόντων απολύμανσης MEDISEPT

Πώς να διαβάζετε τις ετικέτες;

Κύρια χαρακτηριστικά της συσκευασίας

10 οφέλη και πλεονεκτήματα των προϊόντων απολύμανσης MEDISEPT

Απολύμανση επιφανειών χωρίς χλώριο και αλκοόλη

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

®Velox  Oxy ETA
– Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό για την καθημερινή απολύμανση και τον καθαρισμό του εξοπλισμού 
και των μικρών επιφανειών σε χώρους υψηλού κινδύνου

®Velox  Top AF
– Spray για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών

®Velox  Spray
– Spray για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών

®Velox  Duo Wipes
- Αλκοολούχα μαντηλάκια για γρήγορο καθαρισμό και απολύμανση μικρών επιφανειών και ιατρικού 
εξοπλισμού

®Velox  Foam Extra
- Αφρός για ταχεία απολύμανση και καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών

®Velox  Wipes NA
- Μαντηλάκια χωρίς αλκοόλη για τον καθαρισμό και την απολύμανση μικρών επιφανειών και ιατρικού 
εξοπλισμού

MEDISEPT Wipes
- Υψηλής ποιότητας αλκοολούχα μαντηλάκια για την απολύμανση των χεριών και όλων των μικρών 
επιφανειών που είναι ανθεκτικές στην αλκοόλη

MEDISEPT Dry Wipes / Dry Wipes Box
- Στεγνά μαντηλάκια που πρέπει να εμποτιστούν σε απολυμαντικό/καθαριστικό μέσο

®Quatrodes  Forte
- Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών

®Quatrodes  Extra
- Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών

®Quatrodes  Unit NF
- Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό και την απολύμανση οδοντιατρικών εδρών

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

®Viruton  Forte
- Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό και την απολύμανση χειρουργικών εργαλείων

®Viruton  Extra
- Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό και την απολύμανση χειρουργικών εργαλείων

®Viruton  Pulver
- Πούδρα για τον καθαρισμό και την απολύμανση εργαλείων, ενδοσκοπίων, θερμοκοιτίδων και επιφανειών 
ιατρικού εξοπλισμού

®Viruton  Bohr
- Έτοιμο προς χρήση υγρό για τον καθαρισμό και την απολύμανση περιστροφικών εργαλείων
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®Viruton  Pre
- Αφρός για την προ-απολύμανση και τον καθαρισμό των χειρουργικών εργαλείων

ΧΕΡΙΑ

®Velodes  Skin
- Υγρό για την υγιεινή και χειρουργική απολύμανση των χεριών με πλήρη μικροβιολογική 
αποτελεσματικότητα

®Velodes  Soft
- Υγρό για την υγιεινή και χειρουργική απολύμανση των χεριών

®Velodes  Gel
- Τζελ για την υγιεινή και χειρουργική απολύμανση των χεριών

®Velodes  Silk
- Υγρό για την υγιεινή και χειρουργική απολύμανση των χεριών

MEDISEPT Wipes
- Υψηλής ποιότητας αλκοολούχα μαντηλάκια για την απολύμανση των χεριών και όλων των μικρών 
επιφανειών που είναι ανθεκτικές στην αλκοόλη

®Velodes  Scrub
- Αντιβακτηριδιακό γαλάκτωμα για το υγιεινό πλύσιμο των χεριών

®Velodes  Soap
- Γαλάκτωμα για το πλύσιμο των χεριών και του σώματος

®Velodes  Soap Foam
– Υγρό σε μορφή αφρού για το πλύσιμο χεριών

®Velodes  Cream
– Προστατευτική κρέμα χεριών

®Velodes  Cream Aloe Vera
– Ενυδατική κρέμα χεριών

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Επιτοίχιες βάσεις κλειστού συστήματος

Επιτοίχια βάση PROCLEAN ECO από ανοξείδωτο χάλυβα

Επιτοίχια βάση αγκώνα ABS 1 lt

Αυτόματη αυτόνομη επιτοίχια βάση E28

Τεχνική πλυσίματος των χεριών

Τεχνική απολύμανσης των χεριών

Οδηγίες χρήσης του δοσομετρητή

Συνοπτικός Πίνακας
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Υπόμνημα

Ευρεία
δράση

Δοσολογία
Καλλυντικό
προϊόν
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Επιφάνειες Εργαλεία Χέρια

Προϊόντα

απολύμανσης

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Γνωρίστε τη σειρά προϊόντων
απολύμανσης MEDISEPT
Σας παρουσιάζουμε την σειρά προϊόντων MEDISEPT, μια ολοκληρωμένη λύση για την απολύμανση επιφανειών, εργαλείων 
και χεριών τόσο στον χώρο της Υγείας όσο και εκτός. Τα απολυμαντικά εξουδετερώνουν επικίνδυνους μικροοργανισμούς 
όπως βακτήρια, ιούς ή μυκοβακτηρίδια, χωρίς να φθείρουν τις επιφάνειες ή τα εργαλεία. Παράλληλα τα αντισηπτικά 
χεριών προστατεύουν την επιδερμίδα. Για την κάλυψη όλων των αναγκών απολύμανσης τα προϊόντα της MEDISEPT
προσφέρονται σε συμπυκνωμένη μορφή ή έτοιμα προς χρήση, σε εμποτισμένα μαντηλάκια ή σε μορφή πούδρας. 

Όλες οι ετικέτες των προϊόντων MEDISEPT περιέχουν τέσσερις ενότητες εικονογραμμάτων τοποθετημένα πάντα με 
την ίδια σειρά. Τα συμπυκνωμένα υγρά έχουν ένα πρόσθετο πεδίο με οδηγίες δοσολογίας. Κάθε ενότητα έχει σχεδιαστεί 
για να αποδίδει οπτικά τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.

Πώς να διαβάζετε τις ετικέτες;

1. Ενότητα
μορφής προϊόντος

Εικονογράμματα που υποδεικνύουν τη 
μορφή του προϊόντος. Μπορεί να είναι 
spray, αφρός, πούδρα, υγρό, 
γαλάκτωμα, συμπυκνωμένο υγρό ή 
μαντηλάκια.

2. Ενότητα
διακριτικού χαρακτηριστικού

Εικονογράμματα που υποδεικνύουν τη 
χρήση του προϊόντος: απολύμανση, 
ταχεία απολύμανση, πλύσιμο ή 
φροντίδα.

3. Ενότητα
προορισμού

Εικονογράμματα που υποδεικνύουν 
τον τύπο της επιφάνειας για την 
οποία προορίζεται το προϊόν.
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4. Ενότητα αρώματος

Εικονογράμματα και περιγραφή σε χρώμα φόντου 
που αντιστοιχεί στο άρωμα του προϊόντος.

5. Ενότητα δοσολογίας

Για τα συμπυκνωμένα υγρά, η ενότητα αυτή περιέχει 
οδηγίες δοσολογίας για συγκεκριμένες συγκεντρώσεις, 
καθώς και τη διάρκεια δράσης.

Άρωμα
γκρέιπφρουτ

Δοσολογία:

0,5% → 5 ml ανά 995 ml νερού για 15 λεπτά
1% → 10 ml ανά 990 ml νερού για 15 λεπτά

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Χρωματική κωδικοποίηση των προϊόντων

Προβλεπόμενη χρήση:

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΧΕΡΙΑ

Κατηγορία:

Κύρια χαρακτηριστικά της συσκευασίας

Ειδικός θάλαμος για 
εύκολη δοσομέτρηση 
του συμπυκνωμένου 
υγρού

Λευκό πλαστικό 
υψηλής 
ποιότητας

Χρώμα του φόντου 
της ετικέτας 
ανάλογα με την 
εφαρμογή

Ενότητες 
εικονογραμμάτων για 
τη μορφή του 
προϊόντος, την 
προβλεπόμενη χρήση 
και τις πρόσθετες 
πληροφορίες

Στο πίσω μέρος ένας 

κωδικός QR, όταν 

σαρωθεί, σας 

ανακατευθύνει στον 

ιστότοπο του προϊόντος.

Όνομα του προϊόντος

Σύντομη περιγραφή 
του προϊόντος

Οδηγίες δοσολογίας

Κατηγορία του 
προϊόντος
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Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Εγκεκριμένα προϊόντα από τον 
Ε.Ο.Φ. και καταχωρημένα στο 
οικείο μητρώο του οργανισμού 
για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα

Πλήρεις μικροβιολογικές 
δοκιμές αποτελεσματικότητας 
(ιοί, βακτήρια, μύκητες, 
μυκοβακτηρίδια) από 
διαπιστευμένα εργαστήρια

Δερματολογικά ελεγμένα 
συστατικά, κατάλληλα για 
μακροχρόνια επαφή με το δέρμα.
Ευχάριστο άρωμα

Εμπειρία στην ανάπτυξη 
ασφαλών σκευασμάτων

Εμπειρία στην ανάπτυξη 
διαδικασιών, σχεδίων υγιεινής σε 
βιομηχανίες

Επιβεβαιωμένη ανοχή υλικών Πλήρης σειρά απολυμαντικών 
προϊόντων για χέρια, επιφάνειες 
και εργαλεία, σε διάφορες 
μορφές

Παραγωγή βιοκτόνων προϊόντων 
και καθαριστικών μέσων που 
ανταποκρίνονται στα ιατρικά 
πρότυπα

Η πολυετής εμπειρία μας σε 
συνεργασία με νοσοκομεία και 
μονάδες λοιμωδών νοσημάτων 
μεταφράζεται στην άριστη 
γνώση των ιατρικών διαδικασιών

10 οφέλη και πλεονεκτήματα των προϊόντων 
απολύμανσης MEDISEPT
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7
10

2

8

3
6
9

Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO
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Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Απολύμανση επιφανειών χωρίς 
χλώριο και αλκοόλη

Μέθοδοι εφαρμογής για απολύμανση χωρίς αλκοόλ

Τα προϊόντα χωρίς αλκοόλη βασίζονται σε δραστικές ουσίες όπως το QAV και οι αμίνες, παρουσιάζοντας 
αποτελεσματική μικροβιοκτόνο δράση έναντι των ιών με περίβλημα, στους οποίους περιλαμβάνεται ο SARS-
CoV-2.

Ψεκασμός επιφανειών Καθαρισμός δαπέδου με 
σφουγγαρίστρα

Σκούπισμα επιφανειών με 
πανί

Οφέλη από τη χρήση προϊόντων 
χωρίς αλκοόλ

Αποδοτικότητα και οικονομία

Ειδικά προσαρμοσμένα για την απολύμανση μεγάλων 
επιφανειών - Για παράδειγμα 5lt συμπυκνωμένου υγρού 

2επαρκούν για έως και 20 000 m

Ασφάλεια

Δεν παράγουν ερεθιστικές αναθυμιάσεις (όπως στην 
περίπτωση της αλκοόλης και του χλωρίου) και, 
επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλες 
επιφάνειες παρουσία ανθρώπων.

Ευρεία δράση: ιοί, βακτήρια, 

μύκητες, μυκοβακτηρίδια

Κατάλληλα για την απολύμανση ευαίσθητων στην 
αλκοόλη επιφανειών, όπως ξύλο, ακρυλικό, δέρμα, 
πλαστικά.

Διαθέτουν πιστοποιητικά καλής συμβατότητας/ 
ανοχής με πληθώρα υλικών και επιφανειών
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ΗΤ ΤΟ ΑΚΙ ΚΤ ΑΑ Ι

Μ ΠΣ ΟΕ ΙΛ Ο

Ε ΤΤ Η

Ο ΤΠ Α

Α

Αποδο

Ειδικά 
επι
επαρκούν 

Ασφάλει

Δεν 
περίπτωση 
επομένως, 
επι

Ευρεία δράση: ιοί, βακτήριΕυρεία δράση: ιοί, βακτήριΕ

μύκητες, μυκοβακτηρίδι

Κατ
αλκοόλη 
πλαστικά.

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



ΝΕΟ

Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό για την καθημερινή απολύμανση και τον καθαρισμό εξοπλισμού και 
επιφανειών σε χώρους υψηλού κινδύνου

®Velox  Oxy ETA

Οδηγίες χρήσης

Ψεκάστε την επιφάνεια από απόσταση 20-30 cm, φροντίζοντας να την καλύψετε πλήρως. Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια προϊόντος χρησιμοποιώντας π.χ. μια 
πετσέτα μίας χρήσης. Η επιφάνεια δεν απαιτεί ξέπλυμα με νερό. Για να απολυμάνετε ιδιαίτερα ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. φυσικό δέρμα), συνιστάται η 
δοκιμή σε μη ορατό σημείο. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Μην συνδυάζετε με άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά μέσα. Διαβάστε το 
φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση.

®Το Velox Oxy ETA συνιστάται για την απολύμανση μικρών επιφανειών 
όπως ιατρικές κλίνες και καρέκλες θεραπείας, ντουλάπια ασθενών, 
νοσοκομειακό και χειρουργικό εξοπλισμό, θερμοκοιτίδες, εξοπλισμός 

φυσικοθεραπείας, καθώς και οδοντιατρικές χειρολαβές, μονάδες, λάμπες 
θεραπείας, πάγκους εργασίας, οδοντικές προσθέσεις και οδοντικά 
αποτυπώματα.

Χρήση:

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Πλήρης ιοκτόνος δράση σε 30 δευτ. (Πολιομυελίτιδα, Αδενοϊός, 
Νοροϊός)

4 Πλήρης σποριοκτόνος δράση σε 15 λεπτά (C.difficile, B.subtilis)
4 Πλήρης μυκητοκτόνος δράση σε 30 δευτ. (A. brasilensis, C. albicans)

Νοσοκομειακές
και μη νοσοκομειακές
επιφάνειες

Αποτελεσματικό
spray κατά Νοροϊών,
Σπόρων

Spray
Εργαλεία
κομμωτικής
και ομορφιάς

Υψηλό οργανικό φορτίοEN 14885Εύρος δράσης

Νοροϊός

Ιοί με περίβλημα (Vaccina, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2)

Σπόροι (C. difficile, Ribotype R027)

Σπόροι (B. subtilis)

Μύκητες (C. albicans)

Μύκητες (A. brasiliensis)

Βακτήρια
EN 13727 15 δευτ.

30 δευτ.

15 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

15 δευτ.

30 δευτ.

15 λεπ.

10 λεπ.

EN 16615

EN 13624

EN 16615

EN 13624

EN 14476

EN 14476

EN 17126

EN 13704

100 g του προϊόντος περιέχει: Δραστικές 
ουσίες: Αιθανόλη - 72 g, 2-προπανόλη - 7,2 
g, Υπεροξείδιο του υδρογόνου - 3 g

Σύνθεση:

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ– 10 –

SSE-ALKGOT-ML075EXPGR 1 lt→
SSE-ALKGOT-ML082 5 lt→

Κωδικός Προϊόντος

1

12

96

32

96

384

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

5 lt

1 lt

ΝΕΟ

Συ

Συσκευασία: μπουκάλι 1 lt με ψεκαστήρα, δοχείο 5 lt 2274

Επιπλέον πληροφορίες

Ευρεία
δράση

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



2-προπανόλη, αιθανόλη, αμίνη, QAV

Σύνθεση:
Οργανικό φορτίο

ΥψηλόΧαμηλό
EN 14885Εύρος δράσης

Ιοί με περίβλημα (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV,
SARS-CoV-2, ιός της γρίπης, Ebola)

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. terrae)

Μύκητες (C. albicans)

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

EN 1276 60 δευτ.

60 δευτ.

60 δευτ.

60 δευτ.

30 δευτ.

EN 13697

EN 13727

EN 14348

EN 13624

EN 1650

DVV/RKI

Ροταϊός

Αδενοϊός

30 δευτ.EN 14476

EN 14476 60 δευτ.

Spray για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών

®Velox Top AF

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Αποτελεσματικό σε 30 δευτ. σε ιούς με περίβλημα, Αδενοϊός, Ροταϊός, 
βακτήρια, μύκητες, μυκοβακτηρίδια.

4 Συνιστάται για την απολύμανση ιατρικού και χειρουργικού 
εξοπλισμού, ιατρικών συσκευών, εξοπλισμού αποκατάστασης, 
οδοντιατρικών χειρολαβών, ερμάριων και κλινών ασθενών, 
προσθετικών αποτυπωτικών δίσκων και αποτυπωμάτων σιλικόνης.

4 Κατάλληλο για όλες τις μη ιατρικές επιφάνειες, π.χ. στην εστίαση για 
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

4 Γνωστοποιημένο ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και ως βιοκτόνο.

Οδηγίες χρήσης

Ψεκάστε την επιφάνεια από απόσταση περίπου 30 cm, φροντίζοντας να την καλύψετε πλήρως (μπορείτε να την σκουπίσετε με μια πετσέτα μιας χρήσης). 
Σε περίπτωση απολύμανσης επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ξεπλύνετέ τις με πόσιμο νερό. Οι υπόλοιπες επιφάνειες δεν απαιτούν 
ξέπλυμα με νερό. Το προϊόν στεγνώνει γρήγορα και χωρίς να αφήνει κηλίδες. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες σε αλκοόλες (π.χ. 
ακρυλικό γυαλί). Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Αλκοολούχο υγρό για τον καθαρισμό και τη γρήγορη απολύμανση μικρών 
επιφανειών (καρέκλες θεραπείας, τραπέζια χειρουργείου, ιατρικές 
συσκευές και οδοντιατρικές χειρολαβές πριν από τη διαδικασία αποστεί-
ρωσης). Προορίζεται επίσης για χρήση στην εστίαση, σε οίκους ευγηρίας 
μονάδες αποκατάστασης, γυμναστήρια και SPA, κομμωτήρια, ινστιτούτα 
αισθητικής, παιδικούς σταθμούς, σχολεία και για την απολύμανση 
επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Είναι ιδανικό για τον 
καθαρισμό και την απολύμανση μικρών και δύσκολα προσβάσιμων 

επιφανειών, όπως πάγκοι, τραπέζια, λαβές, καθώς και κομμωτικός και 
καλλυντικός εξοπλισμός. Το προϊόν έχει βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο, 
μυκοβακτηριοκτόνο (κατά των μυκοβακτηρίων της φυματίωσης) και 
περιορισμένη ιοκτόνο δράση. Αποτελεσματικό κατά των Ροταϊών και 
Αδενοϊών. Το προϊόν έχει θετική γνωμοδότηση από τον κατασκευαστή 
ιατρικού εξοπλισμού Famed όσον αφορά την ανοχή των υλικών στο 
πλαστικό ABS και στα υλικά ταπετσαρίας.

Χρήση:

Spray
Αποτελεσματικό
κατά των Tbc, Ροταϊών,
Αδενοϊών

Νοσοκομειακές
και μη νοσοκομειακές
επιφάνειες

Νοσοκομειακές
και μη νοσοκομειακές
επιφάνειες

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ – 11 –

1

12

96

32

96

384

5 lt

1 lt

SSE-43-ALKGOT-ML037EXPGR    1lt άρωμα→
SSE-43-ALKGOT-ML051EXPGR 1lt γκρέιπφρουτ →
SSE-43-ALKGOT-ML044EXPGR 5lt άρωμα→
SSE-43-ALKGOT-ML068EXPGR 5lt γκρέιπφρουτ→

Κωδικός Προϊόντος

Διαθέσιμα αρώματα

Άρωμα
γκρέιπφρουτ

Ουδέτερο
άρωμα

5 lt

1 lt

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Συσκευασία: μπουκάλι 1 lt με ψεκαστήρα, δοχείο 5 lt 2274

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Spray για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών

®Velox  Spray

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Για την απολύμανση μικρών επιφανειών ιατρικού εξοπλισμού: 
κρεβάτια και καρέκλες θεραπείας, ιατρικές και χειρουργικές 
συσκευές, εξοπλισμός φυσικοθεραπείας.

4 Κατάλληλο και για όλες τις μη νοσοκομειακές επιφάνειες, π.χ. σε 
εστιατόρια και κομμωτήρια και για επιφάνειες που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα.

4 Αποτελεσματικό μέσα σε 15 δευτ. κατά των μυκήτων και σε 30 δευτ. 
κατά των ιών (συμπεριλαμβανομένων των Rota, Noro), των 
βακτηρίων, και των μυκοβακτηρίων της φυματίωσης.

4 Γνωστοποιημένο ως ιατροτεχνολογικό προϊον και ως βιοκτόνο.
4 Εγγυημένη αποτελεσματικότητα που επιβεβαιώνεται από έρευνες.
4 Δραστική μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
4 Δεν αφήνει κηλίδες.
4 Γρήγορη απολύμανση.
4 Κατάλληλο για πληθώρα επιφανειών ιατρικών ή μη.

Οδηγίες χρήσης

Ψεκάστε την επιφάνεια από απόσταση 30 cm, φροντίζοντας να την καλύψετε πλήρως. Περιμένετε 30 δευτ. Σε περίπτωση απολύμανσης επιφανειών που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ξεπλύνετέ τις με πόσιμο νερό. Οι υπόλοιπες επιφάνειες δεν απαιτούν ξέπλυμα με νερό.

Αλκοολούχο υγρό για τη γρήγορη απολύμανση μικρών επιφανειών σε 
ιατρικούς χώρους, σε οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης, 
γυμναστήρια και SPA, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, παιδικούς 
σταθμούς, σχολεία και για την απολύμανση επιφανειών που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα. Είναι κατάλληλο για την απολύμανση εξοπλισμού και 
αξεσουάρ κομμωτηρίου, επιφανειών όπως πάγκοι, τραπέζια, λαβές, 
καρέκλες θεραπείας, εξοπλισμό φυσικοθεραπείας. Συνιστάται επίσης για 

την απολύμανση των οδοντιατρικών χειρολαβών πριν από τη διαδικασία 
αποστείρωσης, καθώς και των οδοντικών προσθέσεων και των 
αποτυπωμάτων σιλικόνης. Το προϊόν έχει βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο και 
μυκοβακτηριοκτόνο (κατά των μυκοβακτηρίων της φυματίωσης) δράση, 
περιορισμένη ιοκτόνο δράση κατά των Ροταϊών και Νοροϊών, καθώς και 
ιοκτόνο δράση κατά των ιών με περίβλημα (συμπεριλαμβανομένων των 
Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV).

Χρήση:

Απολύμανση
επιφανειών

Εργαλεία κομμωτικής
και ομορφιάςSpray

Σχεδιασμένο
για όλες τις μη
ιατρικές επιφάνειες

Συσκευασία: μπουκάλι 1 lt με ψεκαστήρα, δοχείο 5 lt 2274

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ– 12 –

δραστική ουσία σε 100 g παρασκευάσματος: 
63,7 g αιθανόλης, 6,3 g 2-προπανόλης

Σύνθεση:

Μύκητες (C. albicans)

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)

Ιοί με περίβλημα (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV,
Herpes Simplex, Ebola)

Ροταϊός

Ιός BVDV

Νοροϊός

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. terrae)

EN 13624

EN 16615

EN 13697

EN 14348

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 13727

EN 16615

EN 13697

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

60 δευτ.

30 δευτ.30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

15 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

15 δευτ.

30 δευτ.

60 δευτ.

60 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

Οργανικό φορτίο

ΥψηλόΧαμηλό
EN 14885Εύρος δράσης

SSE-ALKGOT-ML873EXPGR 1 lt άρωμα→
SSE-ALKGOT-ML903EXPGR 1 lt tea tonic→
SSE-ALKGOT-ML880EXPGR 5 lt άρωμα→
SSE-ALKGOT-ML498EXPGR 5 lt tea tonic→

Κωδικός Προϊόντος

1

12

96

32

96

384

5 lt

1 lt

Διαθέσιμα αρώματα

Ουδέτερο
άρωμα

Άρωμα
tea tonic 

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ – 13 –

Αλκοολούχα μαντηλάκια για γρήγορο καθαρισμό και απολύμανση μικρών επιφανειών και ιατρικού εξοπλισμού

®Velox  Duo Wipes Tea tonic

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Αποτελεσματικό σε 30 δευτ. κατά των ιών με περίβλημα 
(συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2), Rota, Noro, βακτηρίων, 
μυκήτων, μυκοβακτηρίων.

4 Συνιστώνται για ιατρικό εξοπλισμό, ιατρικές συσκευές, εξοπλισμό 
φυσικοθεραπείας, οδοντιατρικές χειρολαβές, κλίνες ασθενών, 
ντουλάπια, πάγκους.

4 Για την απολύμανση επιφανειών ιατρικού εξοπλισμού που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα.

4 Εγγυημένη αποτελεσματικότητα που επιβεβαιώνεται από έρευνες.

4 Δραστική μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
4 Ταχεία απολυμαντική δράση.
4 Ευχάριστο άρωμα.
4

2Μη υφασμένα μαντηλάκια 19 × 15 cm (flow pack) 50 g/m .
4

2Μη υφασμένα μαντηλάκια 13 × 20 cm (δοχείο/πακέτο) 23 g/m .
4 Δερματολογικά ελεγμένα.
4 Εύχρηστα και οικονομικά.

Οδηγίες χρήσης

Αφαιρέστε ένα μαντηλάκι από τη συσκευασία και σκουπίστε με αυτό την επιφάνεια που θέλετε να απολυμάνετε. Περιμένετε 30 δευτ. Εάν η επιφάνεια 
είναι βρώμικη, η διάρκεια δράσης στους ιούς με περίβλημα και στους ροταϊούς είναι 60 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση απολύμανσης επιφανειών που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ξεπλύνετέ τις με πόσιμο νερό. Άλλες επιφάνειες δεν απαιτούν ξέπλυμα με νερό. Κλείστε καλά το δοχείο. Μετά το άνοιγμα 
του δοχείου, χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός 21 ημερών. Μην χρησιμοποιείτε το μαντηλάκι αν είναι στεγνό. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες 
ευαίσθητες στις αλκοόλες (π.χ. ακρυλικό γυαλί). Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

®Τα Velox Duo Wipes είναι μαντηλάκια για τον καθαρισμό και την ταχεία 
απολύμανση μικρών επιφανειών σε ιατρικούς χώρους, σε οίκους ευγηρίας, 
κέντρα αποκατάστασης, γυμναστήρια και SPA, κομμωτήρια, ινστιτούτα 
αισθητικής, ιατρεία μασάζ, παιδικούς σταθμούς, σχολεία και για την 
απολύμανση επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Συνιστώνται 
για μικρές επιφάνειες ιατρικού εξοπλισμού: κρεβάτια και καρέκλες 
θεραπείας, ιατρικές, χειρουργικές συσκευές όπως και για την απολύμανση 

οδοντιατρικών χειρολαβών πριν από τη διαδικασία αποστείρωσης, καθώς 
κα οδοντικών προσθέσεων και αποτυπωμάτων σιλικόνης. Απολυμαίνουν 
τις επιφάνειες σκοτώνοντας εντός 30 δευτερολέπτων τους ιούς με 
περίβλημα (συμπεριλαμβανομένων των ιών Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, 
HIV, HBV, HCV) και τους ροταϊούς και νοροϊούς, τα βακτήρια, τους μύκητες 
που μοιάζουν με ζυμομύκητες και τα μυκοβακτηρίδια.

Χρήση:

Οργανικό φορτίο

ΥψηλόΧαμηλό
EN 14885Εύρος δράσης 

Ιοί με περίβλημα (HBV, HCV, HIV, Vaccinia,
SARS-CoV-2, Herpes simplex, Ebola)

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. terrae)

Μύκητες (C. albicans)

Ιός BVDV

Ροταϊός

Νοροϊός

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)
EN 13727

EN 16615

EN 14348

EN 13624

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 16615

30 δευτ. 30 δευτ.

30 δευτ. 30 δευτ.

30 δευτ. 30 δευτ.

30 δευτ. 30 δευτ.

15 δευτ. 15 δευτ.

30 δευτ. 60 δευτ.

30 δευτ. 30 δευτ.

30 δευτ. 60 δευτ.

30 δευτ. 30 δευτ.

αιθανόλη, 2-προπανόλη

Σύνθεση:

Συσκευασία: 50 τεμ. flow pack., κουτί 100 τεμ., ανταλλακτικό 100 τεμ.,
Μέγεθος: 2 219 x 15 cm, 50 g/m , 13 x 20 cm, 23 g/m

Μαντηλάκια
50 τμχ.

Νοσοκομειακές και μη
νοσοκομειακές
επιφάνειες

Αποτελεσματικό
σε 5 λεπτά κατά
των Tbc

Δερματολογικά
ελεγμένο

15

12

12

63

112

80

945

1344

960

Flow
pack

ανταλ-
λακτικό

κουτί

Διαθέσιμα αρώματα

Flo
pac

ανανα τντν α
λακτ

κου

Άρωμα
tea tonic 

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Αφρός για ταχεία απολύμανση και καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών

®Velox  Foam Extra

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Αφρός για ταχεία απολύμανση και καθαρισμό ευαίσθητων 
επιφανειών.

4 Αφρός χωρίς αλκοόλ.
4 Δραστική μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
4 Λειτουργεί σε ιούς, βακτήρια και μύκητες σε μόλις 1 λεπτό και σε 

μυκοβακτηρίδια σε 5 λεπτά.
4 Έτοιμος προς χρήση, για επιφάνειες ευαίσθητες στην αλκοόλη.
4 Συνιστάται για την απολύμανση διαφόρων επιφανειών ιατρικού 

εξοπλισμού από γυαλί, πορσελάνη, μέταλλο, καουτσούκ, πλαστικό 
και ακρυλικό γυαλί, καρέκλες θεραπείας, εξοπλισμό 
αποκατάστασης, θερμοκοιτίδες.

4 Εγγυημένη αποτελεσματικότητα και ασφαλής χρήση.
4 Ταχεία απολύμανση επιφανειών.
4 Ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών.
4 Το προϊόν έχει θετική γνωμοδότηση από τον κατασκευαστή 

ιατρικού εξοπλισμού Famed όσον αφορά την ανοχή των υλικών στο 
πλαστικό ABS και στα υλικά ταπετσαρίας.

4 Κατάλληλο για χρήση σε πολλά ευαίσθητα υλικά.
4 Εύκολο στη χρήση.

Οδηγίες χρήσης

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με διπλό ακροφύσιο ψεκασμού και αφρού. Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος σε μορφή αφρού. Ψεκάστε το 
παρασκεύασμα στην επιφάνεια από απόσταση 20-30 cm, φροντίζοντας να την καλύψετε πλήρως. Αφαιρέστε την περιττή ποσότητα χρησιμοποιώντας π.χ. 
μια πετσέτα μίας χρήσης. Η επιφάνεια δεν απαιτεί ξέπλυμα με νερό. Για να απολυμάνετε ιδιαίτερα ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. φυσικό δέρμα), συνιστάται 
η δοκιμή σε μη ορατό σημείο. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

®Το Velox Foam Extra είναι ένας αφρός που συνιστάται για την απολύμανση 
διαφόρων επιφανειών σε ιατρικούς χώρους, οίκους ευγηρίας, 
γυμναστήρια και SPA, ινστιτούτα ομορφιάς και μασάζ. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργεία, για την 
απολύμανση ιατρικών συσκευών, εξοπλισμού αποκατάστασης, καρεκλών 
θεραπείας, θερμοκοιτίδων και λαμπτήρων θεραπείας. Δεν περιέχει 

αλδεΰδες ούτε φωσφορικά άλατα, οπότε δεν αποχρωματίζει τις 
απολυμασμένες επιφάνειες. Συνιστάται για επιφάνειες ευαίσθητες στην 
αλκοόλη, όπως το ακρυλικό γυαλί. Έχει ευχάριστο άρωμα. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Το 
προϊόν έχει θετική γνωμοδότηση από τον κατασκευαστή ιατρικού 
εξοπλισμού Famed.

Χρήση:

Οργανικό φορτίο

ΥψηλόΧαμηλό
EN 14885Εύρος δράσης

Ιοί με περίβλημα (HIV, HBV, HCV, ιός της γρίπης, Ebola,
Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, Herpes simplex)

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. terrae)

Μύκητες (C. albicans)

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)
EN 16615

EN 16615

EN 14348

EN 13624

EN 14476

EN 13727

60 δευτ.

60 δευτ.

5 λεπ.

3 λεπ.

60 δευτ.

60 δευτ.

10 λεπ.

60 δευτ.

60 δευτ.

60 δευτ.

60 δευτ.

60 δευτ.

δραστική ουσία σε 100 g 
παρασκευάσματος: 0,15 g N-(3-
αμινοπροπυλο)-Ν-δωδεκυλοπροπανο-1,3 
διαμίνη, 0,14 g Πολυ(οξυ-1,2-
αιθανοδιόλη),α-[2-
(διδεκυμεθυλαμινο)αιθυλ]-ω-1υδροξυ-,
προπανοϊκό (άλας)

Σύνθεση:

Συσκευασία: μπουκάλι 1 lt με ψεκαστήρα, δοχείο 5 lt 2274

Αφρός
Νοσοκομειακές και μη
νοσοκομειακές
επιφάνειες

Προϊόν χωρίς
αλκοόλ

Αποτελεσματικό
σε 5 λεπτά κατά
των Tbc

SSE-GOT-ML504EXPGR 1lt→
SSE-GOT-ML573EXPGR 5lt→

Κωδικός Προϊόντος

1

12

96

32

96

384

5 lt

1 lt

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ– 14 –

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Μαντηλάκια χωρίς αλκοόλη για τον καθαρισμό και την απολύμανση μικρών επιφανειών και ιατρικού 
εξοπλισμού.

®Velox  Wipes NA

Δρουν σε 1 λεπτό
κατά βακτηρίων,
μυκήτων και ιών.

Μαντηλάκια
100 τμχ.

Νοσοκομειακές
και μη νοσοκομειακές
επιφάνειες

Προϊόν χωρίς
αλκοόλ

Οδηγίες χρήσης

Τοποθετήστε το πακέτο στο δοχείο. Αφαιρέστε ένα μαντηλάκι από τη συσκευασία και σκουπίστε με αυτό την επιφάνεια που θέλετε να απολυμάνετε. 
Κλείστε καλά το καπάκι του δοχείου. Μετά το άνοιγμα του δοχείου, χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός 30 ημερών. Μην χρησιμοποιείτε το μαντηλάκι αν είναι 
στεγνό. Η επιφάνεια δεν απαιτεί ξέπλυμα με νερό. Στην περίπτωση ιδιαίτερα ευαίσθητων επιφανειών, συνιστάται η δοκιμή σε μη ορατό σημείο. Το προϊόν 
προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

®Τα Velox Wipes NA συνιστώνται ειδικά για την απολύμανση ευαίσθητων 
στην αλκοόλη επιφανειών όπως πλαστικό, ακρυλικό γυαλί, ανοξείδωτο 
χάλυβα, μέταλλο, αλουμίνιο, καουτσούκ, πορσελάνη. Μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν σε ιατρικούς χώρους, εστίαση, οίκους ευγηρίας, κέντρα 
αποκατάστασης, γυμναστήρια και SPA, κομμωτήρια και ινστιτούτα 
ομορφιάς, ινστιτούτα μασάζ, παιδικούς σταθμούς και σχολεία. 
Συνιστώνται για την απολύμανση ιατρικών συσκευών, εξοπλισμού 

αποκατάστασης, καρεκλών θεραπείας, θερμοκοιτίδων, κεφαλών 
υπερήχων και λαμπτήρων θεραπείας. Δεν περιέχουν αλδεΰδες ούτε 
φωσφορικά άλατα, οπότε δεν αποχρωματίζουν τις επιφάνειες. Έχουν 
ευχάριστο άρωμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις επιφάνειες ιατρικού 
εξοπλισμού που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Το προϊόν έχει θετική 
γνωμοδότηση από τον κατασκευαστή ιατρικού εξοπλισμού Famed.

Χρήση:

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Δρουν ήδη από το πρώτο λεπτό κατά των βακτηρίων, των μυκήτων 
και των ιών

4 Δρουν κατά των μυκοβακτηριδίων σε μόλις 5 λεπτά.
4 Συνιστώνται για λαμπτήρες και κεφαλές υπερήχων
4 Προορίζονται για την απολύμανση διαφόρων επιφανειών ιατρικού 

εξοπλισμού από γυαλί, πορσελάνη, μέταλλο, καουτσούκ, πλαστικό και 
ακρυλικό γυαλί, καρέκλες θεραπείας, εξοπλισμό αποκατάστασης, 
θερμοκοιτίδες.

4
2Μη υφασμένα μαντηλάκια 13 × 20 cm, 23 g/m

4 Γνωστοποιημένο ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και ως βιοκτόνο
4 Εγγυημένη αποτελεσματικότητα και ασφαλής χρήση
4 Δραστική μείωση του κινδύνου μόλυνσης
4 Γρήγορη απολύμανση
4 Κατάλληλα για χρήση σε πολλά ευαίσθητα υλικά
4 Έτοιμα προς χρήση, για επιφάνειες ευαίσθητες στην αλκοόλη
4 Με αναζωογονητικό άρωμα
4 Εύχρηστα και οικονομικά

Οργανικό φορτίο

ΥψηλόΧαμηλό
EN 14885Εύρος δράσης 

Ιοί με περίβλημα (HIV, HBV, HCV, ιός της γρίπης,
Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, Herpes simplex)

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. terrae)

Μύκητες (C. albicans)

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)
EN 16615

EN 16615

EN 14348

EN 13624

EN 14476

EN 13727

60 δευτ.

60 δευτ.

5 λεπ.

3 λεπ.

60 δευτ.

60 δευτ.

10 λεπ.

60 δευτ.

60 δευτ.

60 δευτ.

60 δευτ.

60 δευτ.

100 g διαλύματος περιέχει: 0,15 g N-(3-
αμινοπροπυλο)-Ν-δωδεκυλοπροπανο-1,3 
διαμίνη, 0,14 g Πολυ(οξυ-1,2-
αιθανοδιόλη),α-[2-
(διδεκυμεθυλαμινο)αιθυλ]-ω-1υδροξυ-, 
προπανοϊκό (άλας)

Σύνθεση:

Συσκευασία: δοχείο 100 τεμάχια, πακέτο 100 τεμάχια.
Μέγεθος:

2
13 x 20 cm, 23 g/m

12

12

112

80

1344

960

πακέτο

κουτί

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί
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Επιστροφή 
στο Ευρετήριο
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Υψηλής ποιότητας αλκοολούχα μαντηλάκια για την απολύμανση των χεριών και όλων των μικρών επιφανειών 
που είναι ανθεκτικές στην αλκοόλη.

Μαντηλάκια MEDISEPT για απολύμανση χεριών και επιφανειών

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Δοκιμασμένα σύμφωνα με τα νέα πρότυπα για τα απολυμαντικά.
4 Υγιεινή απολύμανση σε μόλις 30 δευτ. (το υγρό εμβάπτισης είναι 

δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1500)
4 Υψηλής ποιότητας μαντηλάκι με βάρος 50 g/m.²
4 Κάθε μαντηλάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνεια 0,5 m.²ως και 

δύο φορές (*δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 16615 σε 
πορώδη επιφάνεια στους 24°C).

4 Μέγεθος μαντηλιού 190 x 150 mm.

4 Συνιστώνται για χέρια και μικρές επιφάνειες σε ιατρικούς και 
δημόσιους χώρους.

4 Εύχρηστα και οικονομικά
4 Διακριτικό και φρέσκο άρωμα
4 Περιέχουν γλυκερίνη ως ενυδατικό μέσο.
4 Το σκληρό πλαστικό καπάκι εγγυάται την διατήρηση της υγρασίας 

μετά το άνοιγμα.

Οδηγίες χρήσης

Αφαιρέστε ένα μαντηλάκι από τη συσκευασία και σκουπίστε με αυτό την επιφάνεια που θέλετε ή απολυμάνετε τα χέρια σας. Κλείστε καλά τη συσκευασία. 
Μετά το άνοιγμα του δοχείου, χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός 21 ημερών. Μην χρησιμοποιείτε το μαντηλάκι αν είναι στεγνό.

Υψηλής ποιότητας αλκοολούχα μαντηλάκια Medisept για την υγιεινή 
απολύμανση των χεριών και όλων των μικρών επιφανειών που είναι 
ανθεκτικές στην αλκοόλη. Συνιστώνται για επιφάνειες όπως πάγκοι, 
λαβές, καθίσματα, ιατρικό εξοπλισμό και επιφάνειες από πλαστικό, 

ανοξείδωτο χάλυβα, πορσελάνη, πλαστικό ABS. Λόγω του ότι 
προορίζονται για επαφή με το δέρμα, περιέχουν πρόσθετες ουσίες 
φροντίδας που ενυδατώνουν τα χέρια.

Χρήση:

**η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε υγρό εμβάπτισης,
1 μαντηλάκι περιέχει περίπου 3,56 ml απολυμαντικού υγρού. 

ΧρόνοςEN 14885Εύρος δράσης

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)

Βακτήρια Μύκητες (C. albicans)

EN 16615

EN 14348

EN 14476

EN 1500

Μύκητες (C. albicans)

M. Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. terrae)

Ροταϊός

Υγιεινή απολύμανση χεριών**

Ιοί με περίβλημα (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV,
SARS-CoV-2, Ebola, ιός της γρίπης A, B, C, Herpes simplex) EN 14476

EN 13727

EN 13624

30 δευτ.

30 δευτ.

45 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

2-προπανόλη, ένωση δ-γλυκονικού οξέος 
με Ν,Ν''-δις(4-χλωροφαινυλo)-3,12-διιμινο-
2,4,11,13-τετραζαδεκατετρανοδιαμιδίνη 
(2:1) (γλυκονική χλωρεξιδίνη)

Σύνθεση:

Συσκευασία: 50 τμχ., τύπου flowpack με αυτοκόλλητη ετικέτα
Μέγεθος: 19x15cm, 50 g/m.²

Μαντηλάκια
Απολυμαίνει και
προστατεύει
τα χέρια

Απολυμαίνει
επιφάνειες

Υγιεινή απολύμανση
σε 30 δευτερόλεπτα

15 63 945Flow
Pack

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Στεγνά μαντηλάκια για εμποτισμό σε απολυμαντικό/καθαριστικό μέσο.

MEDISEPT Dry Wipes
MEDISEPT Dry Wipes Box

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4
2Η πορώδης υφή των μαντηλιών, βάρους 45 g/m , απορροφά τέλεια το 

υγρό και εγγυάται την ιδανική κατανομή του στην εκάστοτε 
επιφάνεια.

4 Μαλακά και μη υφασμένα, τα μαντηλάκια δεν χαράζουν τις 
επιφάνειες.

4 Μαντηλάκια που δεν αφήνουν χνούδι, σε λευκό χρώμα
4 Ανθεκτικά στα απορρυπαντικά και τους διαλύτες.
4 Συνιστώμενος εμποτισμός: 1 lt υγρού ανά κουβά επιτρέπει την 

2αποτελεσματική απολύμανση 2 m με ένα μαντηλάκι.
4 Μέγεθος μαντηλιού 16 x 30 cm.
4 Ο κατάλληλος (κατά μέσο όρο) αριθμός πανιών (100) εγγυάται την 

χρήση τους εντός 30 ημερών (χρόνος αποθήκευσης του διαλύματος).
4 Τα διάτρητα μαντηλάκια είναι εύκολο να χωριστούν και να 

αφαιρεθούν από το κουτί.
4 Τα μαντηλάκια είναι σφιχτά τυλιγμένα σε φιλμ για να προστατεύονται 

από την υγρασία και τη μόλυνση,
4 Το ανθεκτικό επαναχρησιμοποιήσιμο κουτί μπορεί εύκολα να 

αποσυναρμολογηθεί και να πλυθεί
4 Το εύχρηστο κουτί διευκολύνει τη μεταφορά κατά την εργασία
4 Το στεγανό σφράγισμα του κουτιού αποτρέπει την ξήρανση των 

εμποτισμένων μαντηλιών και τη διαρροή του διαλύματος κατά το 
χειρισμό

Χρήση:

Παρασκευάστε το υγρό εμποτισμού όπως συνιστάται στην ετικέτα του προϊόντος. Για να εμποτίσετε τα μαντηλάκια στο υγρό, ακολουθήστε τις οδηγίες 
στα παρακάτω εικονογράμματα. Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα υγρό μαντηλάκι και αφήστε την να στεγνώσει για το χρόνο που συνιστάται από τον 
κατασκευαστή του υγρού εμποτισμού. Πλύνετε το κουτί και το καπάκι με το διάλυμα εμποτισμού πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Δεν απαιτούνται 
προστατευτικά γάντια κατά τη χρήση μαντηλιών εμποτισμένων με υγρό.

πολυπροπυλένιο (50%), κυτταρίνη (50%)

Σύνθεση μη υφασμένου υλικού: Συσκευασία:Σύνθεση:Προτεινόμενα προϊόντα

Velox Spray neutral

Velox Spray tea tonic

Velox Top AF neutral

Velox Top AF grapefruit

Velox Foam Extra

Quatrodes Extra

Quatrodes Forte

Ethanol, Propan-2-ol

Ethanol, Propan-2-ol

Propan-2-ol, Ethanol, Amine, QAV

Propan-2-ol, Ethanol, Amine, QAV

Amine, QAV

Amine, QAV

Amine, QAV

1 lt μπουκάλι με ψεκαστήρα, 5 lt δοχείο

1 lt μπουκάλι με ψεκαστήρα, 5 lt δοχείο

1 lt μπουκάλι με ψεκαστήρα, 5 lt δοχείο

1 lt μπουκάλι με ψεκαστήρα, 5 lt δοχείο

1 lt μπουκάλι με ψεκαστήρα, 5 lt δοχείο

1 lt μπουκάλι με δοσομετρητή, 5 lt δοχείο

1 lt μπουκάλι με δοσομετρητή, 5 lt δοχείο

Η συμβατότητα των προϊόντων με τα μαντηλάκια έχει επιβεβαιωθεί με δοκιμές τεσσάρων πεδίων μικροβιολογικής 
αποτελεσματικότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN 16615

Τα MEDISEPT Dry Wipes είναι στεγνά μαντηλάκια που προορίζονται για 
εμποτισμό σε ένα έτοιμο προς χρήση παρασκεύασμα ή σε ένα διάλυμα ενός 
συμπυκνώματος με νερό. Προορίζονται για τον καθαρισμό και την απολύ-
μανση διαφόρων επιφανειών μη επεμβατικού ιατρικού εξοπλισμού. Τα 

μαντηλάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης, ιατρικά γραφεία, οίκους ευγηρίας και άλλους χώρους 
ανάλογα με το σκοπό του εμποτιστικού μέσου.

Οδηγίες χρήσης

Συσκευασία:
κουτί με μαντηλάκια για εμποτισμό, 100 τμχ., πακέτο EAN 5907626638035, 
πρόσθετο πακέτο για το κουτί, 100 τμχ., EAN 5907626638059

Βάρος μη υφασμένου υλικού: 45 g/m²
Μέγεθος: 16 x 30cm
Υλικό κουτιού: HDPE με υψηλή αντοχή στα χημικά

Στεγνά μαντηλάκια
100 τμχ.

Για μικρές και
μεγάλες επιφάνειες

Ανθεκτικό και
εύχρηστο κουτί

Λευκά μαντηλάκια
που δεν αφήνουν
σκόνη και χνούδι

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ – 17 –

24

1

28

240

672

240

ανταλ-
λακτικό

κουτί

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών

®Quatrodes  Forte

Δρα κατά βακτηρίων,
μυκήτων, ιών, Tbc,
Αδενοϊών, Πολιομυελίτιδας

Συμπύκνωμα
Νοσοκομειακές και μη
νοσοκομειακές
επιφάνειες

Συγκέντρωση
μόλις 0,5% σε
15 λεπτά

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμάστε το διάλυμα, αραιώνοντας το συμπύκνωμα με νερό στην κατάλληλη αναλογία. Η επιλογή της συγκέντρωσης εξαρτάται από την επιθυμητή 
δράση. Για να επιτευχθεί συγκέντρωση 1%, διαλύστε 10 ml του συμπυκνωμένου υγρού σε 990 ml νερού. Η επιφάνεια μετά την απολύμανση δεν χρειάζεται 
να πλυθεί με νερό. Μην συνδυάζετε με άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά μέσα. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

®Το Quatrodes Forte είναι ένα υγρό συμπύκνωμα για τον ταυτόχρονο 
καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών σε ιατρικούς χώρους 
(μονάδες, κρεβάτια και καρέκλες θεραπείας, χειρουργικά τραπέζια, 
ιατρικός εξοπλισμός, δάπεδα, τοίχοι), γαστρονομία, οίκους ευγηρίας, σανα-
τόρια, γυμναστήρια, SPA, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, σολάριουμ 
(για την απολύμανση των ξαπλώστρων), ινστιτούτα μασάζ και τατουάζ, 

παιδικούς σταθμούς, σχολεία, καθώς και για την απολύμανση επιφανειών 
που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Το προϊόν έχει ιοκτόνες, βακτηριο-
κτόνες, μυκοβακτηριοκτόνες και ζυμοκτόνες ιδιότητες. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό και την απολύμανση αξεσουάρ 
κομμωτηρίου, σε όλες τις επιφάνειες δαπέδου καθώς και σε πόρτες, 
ντουλάπια και τραπέζια.

Χρήση:

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Συγκέντρωση 0,5% σε μόλις 15 λεπτά.
4 Αποτελεσματικό κατά των ιών με περίβλημα (συμπεριλαμβανομένων 

των Vacinnia, BVDV, SARS-CoV-2), βακτηρίων, μυκήτων, 
μυκοβακτηρίων

4 Συνιστάται για οδοντιατρικό και ιατρικό εξοπλισμό από ABS και 
ακρυλικό, μονάδες, ταπετσαρίες, πάγκους, δάπεδα, κρεβάτια 
θεραπείας

4 Δεν απαιτείται ξέπλυμα
4 Για την απολύμανση επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
4 Χωρίς αλδεΰδη και φαινόλη
4 1 lt συμπυκνωμένου υγρού = 200 lt διαλύματος

4 Γνωστοποιημένο ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και ως βιοκτόνο
4 Εγγυημένη αποτελεσματικότητα και ασφαλής χρήση
4 Δραστική μείωση του κινδύνου μόλυνσης
4 Ταχεία απολυμαντική δράση
4 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά ευαίσθητα υλικά
4 Το προϊόν έχει θετική γνωμοδότηση από τον κατασκευαστή ιατρικού 

εξοπλισμού Famed όσον αφορά την ανοχή των υλικών στο πλαστικό 
ABS και στα υλικά ταπετσαρίας.

4 Διπλής χρήσης για νοσοκομειακές και μη νοσοκομειακές επιφάνειες
4 Οικονομικό
4 Γρήγορη και εύκολη προετοιμασία του διαλύματος

Συσκευασία: μπουκάλι 1 lt με δοσομετρητή, δοχείο 5 lt 2274

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ– 18 –

EN 13727 0,5%*, 1%

1%

0,5%

1%

0,5%

0,5%

EN 14561

EN 13624

EN 14562

4%EN 14348, EN 14563 1%

0,5%EN 14476

1%EN 14476

4%EN 14476

EN 13697 1%*

EN 13697 1%*

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)

Μύκητες (C. albicans)

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. avium, M. terrae)

Ιοί με περίβλημα (Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV,
Herpes simplex, ιός της γρίπης τύπου A, Ebola)

Αδενοϊός

Πολιομυελίτιδα

Χρόνος

30 λεπ.15 λεπ.
EN 14885Εύρος δράσης 

* Χαμηλό Οργανικό φορτίο

αμίνη, τεταρτοταγής ένωση αμμωνίου

Σύνθεση:

SSE-GOT-ML580EXPGR 1 lt→
SSE-GOT-ML597EXPGR 5 lt→

Κωδικός Προϊόντος

1

12

96

32

96

384

5 lt

1 lt

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Δοσολογία
1% → 10 ml 
ανά 990 ml νερού

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών

®Quatrodes  Extra

Δρα κατά βακτηρίων,
μυκήτων, ιών, Tbc,
Αδενοϊών, Πολιομυελίτιδας

Συμπυκνωμένο υγρό Νοσοκομειακές και μη
νοσοκομειακές επιφάνειες

Συγκέντρωση
0,5% σε μόλις
15 λεπτά.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Συγκέντρωση 0,5% σε μόλις 15 λεπτά
4 Αποτελεσματικό κατά των ιών με περίβλημα (συμπεριλαμβανομένων 

των Vacinnia, BVDV, SARS-CoV-2), βακτηρίων, μυκήτων, 
μυκοβακτηρίων

4 Συνιστάται για οδοντιατρικό και ιατρικό εξοπλισμό ABS και ακρυλικό, 
μονάδες, ταπετσαρίες και χειρολισθήρες, καρέκλες και κρεβάτια 
θεραπείας, πάγκους, δάπεδα.

4 Δεν περιέχει αλδεΰδη ή φαινόλη, ώστε να μην αποχρωματίζει τις 
απολυμασμένες επιφάνειες.

4 1 lt συμπυκνωμένου υγρού = 200 lt διαλύματος
4 Γνωστοποιημένο ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και ως βιοκτόνο

4 Εγγυημένη αποτελεσματικότητα και ασφαλής χρήση
4 Δραστική μείωση του κινδύνου μόλυνσης
4 Γρήγορη απολύμανση
4 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά ευαίσθητα υλικά
4 Το προϊόν έχει θετική γνωμοδότηση από τον κατασκευαστή ιατρικού 

εξοπλισμού Famed όσον αφορά την ανοχή των υλικών στο πλαστικό 
ABS και στα υλικά ταπετσαρίας.

4 Διπλής χρήσης για ιατρικές και μη ιατρικές επιφάνειες
4 Οικονομικό
4 Γρήγορη και εύκολη προετοιμασία του διαλύματος

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμάστε το διάλυμα, αραιώνοντας το συμπυκνωμένο υγρό με νερό στην κατάλληλη αναλογία. Η επιλογή της συγκέντρωσης εξαρτάται από την 
επιθυμητή δράση. Για να επιτευχθεί συγκέντρωση 0,5%, διαλύστε 5 ml του συμπυκνώματος σε 995 ml νερού. Η επιφάνεια μετά την απολύμανση δεν 
χρειάζεται να πλυθεί με νερό. Σε περίπτωση απολύμανσης επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ξεπλύνετέ τις με πόσιμο νερό. Μην συνδυάζετε 
με άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά μέσα. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση. Μην συνδυάζετε με άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά 
μέσα. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

®Το Quatrodes Extra είναι ένα υγρό συμπύκνωμα για τον ταυτόχρονο 
καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών σε ιατρικούς χώρους (μο-
νάδες, κρεβάτια και καρέκλες θεραπείας, χειρουργικά τραπέζια, ιατρικός 
εξοπλισμός, δάπεδα, τοίχοι), γαστρονομία, οίκους ευγηρίας, κέντρα 
αποκατάστασης, γυμναστήρια, SPA, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, 
σολάριουμ (για την απολύμανση των ξαπλώστρων), ινστιτούτα μασάζ και 

τατουάζ, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, καθώς και για την απολύμανση 
επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό και την απολύμανση αξεσουάρ 
κομμωτηρίου, σε όλες τις επιφάνειες δαπέδου καθώς και σε πόρτες, 
πάγκους, ντουλάπια και τραπέζια.

Χρήση:

Μύκητες (C. albicans)

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)

Ιοί με περίβλημα (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex,
ιός της γρίπης τύπου A, B, C, Ebola, SARS-CoV-2)

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. avium, M. terrae)

Αδενοϊός

Πολιομυελίτιδα

EN 13727 0,25%*, 0,5%

1%

0,25%*, 0,5%

1%

0,5%

0,5%

EN 14561

EN 13624

EN 14562

0,5%*, 1%EN 14348

1%*, 2%EN 14563 0,5%

0,5%

0,5%*

0,5%EN 14476

0,5%*EN 14476

1%EN 14476

0,5%

Χρόνος

30 λεπ.15 λεπ.
EN 14885Εύρος δράσης 

* Χαμηλό Οργανικό φορτίο

αμίνη, τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου

Σύνθεση:

Συσκευασία: μπουκάλι 1 lt με δοσομετρητή, δοχείο 5 lt

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ – 19 –

1

12

96

32

96

384

5 lt

1 lt

Δοσολογία
0,5% → 5 ml 
ανά 995 ml νερού

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό και την απολύμανση οδοντιατρικών εδρών

®Quatrodes  Unit NF

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Συγκέντρωση 1% σε μόλις 15 λεπτά
4 Αποτελεσματικό σε ιούς με περίβλημα, βακτήρια, μύκητες, 

μυκοβακτηρίδια
4 Συνιστάται για οδοντιατρικές έδρες, λεκάνες οδοντιατρικών 

μονάδων, διαχωριστές αμαλγάματος
4 Για την απολύμανση κλειστών κυκλωμάτων σε μπανιέρες με 

υδρομασάζ

4 Αποτρέπει το σχηματισμό βιοφίλμ
4 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά ευαίσθητα υλικά
4 Δεν αφρίζει
4 Εγγυημένη αποτελεσματικότητα και ασφαλής χρήση
4 Δραστική μείωση του κινδύνου μόλυνσης
4 Αφαιρεί αποτελεσματικά τις αποξηραμένες οργανικές ουσίες
4 Γρήγορη και εύκολη χρήση

Οδηγίες χρήσης

Το συμπυκνωμένο υγρό πρέπει να αραιωθεί με νερό. Για να επιτευχθεί συγκέντρωση 2%, διαλύστε 20 ml του συμπυκνώματος σε 980 ml νερού.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ: Εισάγετε το διάλυμα μέσω της οδοντιατρικής έδρας μία ή δύο φορές την ημέρα ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης. 
Στραγγίστε όλο το παρασκεύασμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μετά την απολύμανση, ξεπλύνετε το την 
οδοντιατρική έδρα με νερό. Το ξέπλυμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τον συνιστώμενο χρόνο απολύμανσης ή την επόμενη ημέρα, αμέσως μετά την 
έναρξη λειτουργίας της μονάδας. Μην αναμειγνύετε με άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά μέσα.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΜΕ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ: Πριν από την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε τη μονάδα με νερό για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα άλλων 
προϊόντων. Γεμίστε την μπανιέρα με καθαρό, κρύο νερό πάνω από το επίπεδο των πιδάκων. Προσθέστε 200 ml για κάθε 10 lt νερού. Ενεργοποιήστε το 
σύστημα υδρομασάζ για 15 λεπτά. Μετά τη χρήση, αδειάστε τη μπανιέρα και ξεπλύνετέ την με νερό. Μην συνδυάζετε με άλλα παρασκευάσματα. Μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια του θεραπευτικού λουτρού του ασθενούς.

®Το Quatrodes Unit NF είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό για τον ταυτόχρονο κα-
θαρισμό και την απολύμανση των οδοντιατρικών εδρών, των διαχωριστών 
αμαλγάματος και των λεκανών οδοντιατρικών μονάδων. Το παρασκεύ-
ασμα δεν αφρίζει. Με καθημερινή χρήση αποτρέπει το σχηματισμό 

βιοφίλμ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση κλειστών 
κυκλωμάτων σε μπανιέρες υδρομασάζ που αποτελούν ιατρικό εξοπλισμό. 
Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Χρήση:

Συμπυκνωμένο υγρό Δρα κατά βακτηρίων,
μυκήτων, ιών, Tbc

Οδοντιατρική
μονάδα

Συγκέντρωση
2% σε μόλις
15 λεπτά

Χρόνος

30 λεπ. 60 λεπ.15 λεπ.
EN 14885Εύρος δράσης 

Ιοί με περίβλημα ((HBV, HIV, HCV, Ebola, Vaccinia,
SARS-CoV-2, ιός της γρίπης, Herpes simplex)

Μυκοβακτήριο της φυματίωσης (M.terrae)

Μύκητες (C. albicans)

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA) EN 13727

EN 13624

EN 14348

EN 13624

EN 14476

1%

2% 1%

4%

1%*

2%

* Χαμηλό Οργανικό φορτίο

100 g περιέχει: 4,4 g χλωριούχο
διοκτυλοδιμεθυλαμμώνιο (CAS: 5538-94-
3), 0,6 g χλωριούχο
δωδεκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμώνιο (CAS: 
85409-22-9)

Σύνθεση:

Συσκευασία: μπουκάλι 1 lt με δοσομετρητή, δοχείο 5 lt

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ– 20 –

1

12

96

32

96

384

5 lt

1 lt

Δοσολογία
0,5% → 5 ml 
ανά 995 ml νερού

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό και την απολύμανση χειρουργικών εργαλείων

®Viruton  Forte

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Συγκέντρωση 0,5% σε μόλις 15 λεπτά
4 Αποτελεσματικό κατά των ιών με περίβλημα (συμπεριλαμβανομένων των 

Vacinnia, BVDV, SARS-CoV-2), βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηρίων
4 Δραστική μείωση του κινδύνου μόλυνσης
4 Κατάλληλο για εργαλεία από χάλυβα, νικέλιο, χαλκό, αλουμίνιο
4 Καθαρίζει και απομακρύνει άριστα το αίμα, τις πρωτεΐνες και τις 

εκκρίσεις
4 Κατάλληλο για πλυντήρια
4 Οικονομική χρήση

4 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά ευαίσθητα υλικά
4 Έχει αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και µπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών από διάφορα υλικά - 
γνωμοδότηση του κατασκευαστή των εργαλείων Chirmed

4 Συνιστάται για ενδοσκόπια - γνωμοδότηση του κατασκευαστή 
ενδοσκοπίων Vimex

4 Εγγυημένη αποτελεσματικότητα και ασφαλής χρήση
4 Αφαιρεί αποτελεσματικά τις αποξηραμένες οργανικές ουσίες
4 Γρήγορη και εύκολη προετοιμασία του διαλύματος

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμάστε το διάλυμα, αραιώνοντας το συμπυκνωμένο υγρό με νερό στην κατάλληλη αναλογία. Η επιλογή της συγκέντρωσης εξαρτάται από την 
επιθυμητή δράση. Για να επιτευχθεί συγκέντρωση 1%, διαλύστε 10 ml του συμπυκνώματος σε 990 ml νερού. Βυθίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση 
στο διάλυμα. Όλα τα μέρη και οι κοιλότητες πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένα με το διάλυμα. Μετά την απολύμανση, ξεπλύνετε και στεγνώστε τα 
εργαλεία. Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η καθημερινή αλλαγή του διαλύματος. Μην συνδυάζετε με άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά μέσα. Το προϊόν 
προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

®Το Viruton Forte είναι ένα αποτελεσματικό συμπυκνωμένο υγρό για τον 
ταυτόχρονο καθαρισμό και την απολύμανση χειρουργικών και περιστροφι-
κών εργαλείων. Έχει πολύ καλές καθαριστικές ιδιότητες και ευρεία αντι-
μικροβιακή δράση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Προορίζεται για 
χειροκίνητη απολύμανση εργαλείων και για χρήση σε πλυντήρια 

υπερήχων. Το προϊόν έχει αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί με εργαλεία διαφόρων υλικών. Έχει γνωμοδότηση από τον 
κατασκευαστή εργαλείων Chirmed. Συνιστάται για εργαλεία από 
ανοξείδωτο χάλυβα, νικέλιο, χαλκό, αλουμίνιο, καουτσούκ, πορσελάνη, 
γυαλί και πλαστικό.

Χρήση:

Δρα κατά βακτηρίων,
μυκήτων, ιών, Tbc, Αδενοϊών,
Πολιομυελίτιδας

Συγκέντρωση
1% σε μόλις
30 λεπτά

ΕργαλείαΣυμπυκνωμένο υγρό

Χρόνος

30 λεπ.15 λεπ.
EN 14885Εύρος δράσης

0,5%

0,5%

1%

0,5%

1%

4%

0,5%

1%

4%

1%*

0,5%*, 1%

1%

1%*

EN 14348, EN 14563

EN 13727

EN 14561

EN 13624

EN 14562

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 13697

EN 13697

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)

Μύκητες (C. albicans)

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. avium, M. terrae)

Ιοί με περίβλημα (Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV,
Herpes simplex, ιός της γρίπης τύπου A, Β, C, Ebola)

Αδενοϊός

Πολιομυελίτιδα

* καθαρές συνθήκες

αμίνη, τεταρτοταγής ένωση αμμωνίου, 
αναστολείς διάβρωσης 

Σύνθεση:

Συσκευασία: μπουκάλι 1 lt με δοσομετρητή, δοχείο 5 lt

ΕΡΓΑΛΕΙΑ – 21 –

SSE-GOT-ML136EXPGR 1 lt→
SSE-GOT-ML143EXPGR 5 lt→

Κωδικός Προϊόντος

1

12

96

32

96

384

5 lt

1 lt

Δοσολογία
1% → 10 ml 
ανά 990 ml νερού

5 

1 

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό και την απολύμανση χειρουργικών εργαλείων

®Viruton  Extra

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Συγκέντρωση 0,5% σε μόλις 15 λεπτά
4 Αποτελεσματικό κατά των ιών με περίβλημα (συμπεριλαμβανομένων 

των Vacinnia, BVDV, SARS-CoV-2), βακτηρίων, μυκήτων, 
μυκοβακτηρίων

4 Το ένζυμο πρωτεάση εξασφαλίζει πολύ καλές καθαριστικές 
ιδιότητες.

4 Δραστική μείωση του κινδύνου μόλυνσης
4 Κατάλληλο για εργαλεία από χάλυβα, νικέλιο, χαλκό, αλουμίνιο
4 Κατάλληλο για πλυντήρια υπερήχων
4 1 lt συμπυκνωμένου υγρού = 200 lt διαλύματος

4 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος ευαίσθητων υλικών 
4 Συνιστάται για ενδοσκόπια - γνωμοδότηση του κατασκευαστή Vimex
4 Έχει αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 

καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών - γνωμοδότηση του 
κατασκευαστή των εργαλείων Chirmed

4 Εγγυημένη αποτελεσματικότητα και ασφαλής χρήση
4 Αφαιρεί αποτελεσματικά τις αποξηραμένες οργανικές ουσίες
4 Οικονομική χρήση
4 Γρήγορη και εύκολη προετοιμασία του διαλύματος

Οδηγίες χρήσης

Προετοιμάστε το διάλυμα, αραιώνοντας το συμπυκνωμένο υγρό με νερό στην κατάλληλη αναλογία. Η επιλογή της συγκέντρωσης εξαρτάται από την 
επιθυμητή δράση. Για να επιτευχθεί συγκέντρωση 0,5%, διαλύστε 5 ml του συμπυκνώματος σε 995 ml νερού. Βυθίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση 
στο διάλυμα. Όλα τα μέρη και οι κοιλότητες πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένα με το διάλυμα. Μετά την απολύμανση, ξεπλύνετε και στεγνώστε τα 
εργαλεία. Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η καθημερινή αλλαγή του διαλύματος. Μην συνδυάζετε με άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά μέσα. Το προϊόν 
προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

®Το Viruton Extra είναι ένα αποτελεσματικό συμπυκνωμένο υγρό για τον 
ταυτόχρονο καθαρισμό και την απολύμανση χειρουργικών και 
περιστροφικών εργαλείων. Περιέχει το ένζυμο πρωτεάση, χάρη στο οποίο 
παρουσιάζει πολύ καλές καθαριστικές ιδιότητες. Προορίζεται για 
χειροκίνητη απολύμανση εργαλείων και για χρήση σε πλυντήρια 

υπερήχων. Το προϊόν έχει αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί με εργαλεία διαφόρων υλικών. Συνιστάται για εργαλεία 
από ανοξείδωτο χάλυβα, νικέλιο, χαλκό, αλουμίνιο, καουτσούκ, πορσελάνη, 
γυαλί και πλαστικό. Έχει γνωμοδότηση του κατασκευαστή εργαλείων 
Chirmed και του κατασκευαστή ενδοσκοπίων Vimex.

Χρήση:

Δρα κατά των
Αδενοϊών, Πολιομυελίτιδας

Συμπυκνωμένο υγρό Περιέχει το ένζυμο
πρωτεάση

Συγκέντρωση
0,5% σε μόλις
30 λεπτά

Χρόνος

30 λεπ. 60 λεπ.15 λεπ.
EN 14885Εύρος δράσης

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)
EN 13727 0,5%

1%

0,5%

1%

0,5% 0,5%

0,5%

EN 14561

EN 13624

EN 14562
Μύκητες (C. albicans)

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. avium, M. terrae)
0,5%*, 1%EN 14348

1%*, 2%EN 14563 0,5% 0,5%

0,5% 0,5%

0,5%* 0,5%*

Ιοί με περίβλημα (Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV, Herpes,
ιός της γρίπης τύπου A, Ebola) 0,5%EN 14476

Αδενοϊός

Μύκητες (A. Brasiliensis)

0,5%*

1,5%

EN 14476

EN 13624

1%EN 14476Πολιομυελίτιδα

0,5% 0,5%

* καθαρές συνθήκες

αμίνη, τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου, 
ένζυμο, αναστολείς διάβρωσης

Σύνθεση:

Συσκευασία: μπουκάλι 1 lt με δοσομετρητή, δοχείο 5 lt 2274

ΕΡΓΑΛΕΙΑ– 22 –

SSE-43-GOT-ML603EXPGR 1 lt →
SSE-43-GOT-ML726EXPGR 5 lt→

Κωδικός Προϊόντος

1

12

96

32

96

384

5 lt

1 lt

Δοσολογία
0,5% → 5 ml 
ανά 995 ml νερού

5 l

1 l

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Πούδρα για τον καθαρισμό και την απολύμανση εργαλείων, ενδοσκοπίων, θερμοκοιτίδων και επιφανειών 
ιατρικού εξοπλισμού

®Viruton  Pulver

Οδηγίες χρήσης

Σύμφωνα με τον πίνακα δοσολογίας, μετρήστε τη σωστή ποσότητα νερού βρύσης, στη συνέχεια ρίξτε τη σωστή ποσότητα πούδρας χρησιμοποιώντας το 
παρεχόμενο δοχείο μέτρησης, ανακατέψτε το διάλυμα, καλύψτε το δοχείο και αφήστε το να ενεργοποιηθεί για 15 λεπτά. Μετά ανακατέψτε ξανά το 
διάλυμα. Η χρήση ζεστού νερού θα επιταχύνει τη διάλυση της πούδρας. Τα μικρά υπολείμματα στον πυθμένα του δοχείου εγγυώνται τη σταθερότητα του 
διαλύματος με την πάροδο του χρόνου. Προστατέψτε από την υγρασία. Κλείστε καλά το δοχείο μετά τη χρήση. Μην βυθίζετε βρεγμένα εργαλεία στην 
πούδρα. Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε εργαλεία μίας χρήσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του εργαλείου και του εξοπλισμού. Μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά. Το προϊόν να φυλάσσεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 25°C.

®Το Viruton Pulver είναι ένα σύγχρονο προϊόν για τον καθαρισμό και την απο-
λύμανση επεμβατικού και μη επεμβατικού ιατρικού εξοπλισμού. Συ-
νιστάται για χειρουργικά και οδοντιατρικά εργαλεία, καθώς και για όλους 
τους τύπους ενδοσκοπίων, χειρουργικών καθετήρων, σωλήνων αναπνευ-
στήρων και άλλων αναισθητικών συσκευών. Μπορεί επίσης να χρησι-
μοποιηθεί για την απολύμανση των επιφανειών του ιατρικού εξοπλισμού, 
όπως οι θερμοκοιτίδες. Συνιστάται για χειροκίνητη απολύμανση, για 
πλυντήρια υπερήχων, αυτόματα πλυντήρια και πλυντήρια ενδοσκοπίων. Το 

προϊόν δεν απαιτεί την προσθήκη ενεργοποιητή. Το καθαρό διάλυμα είναι 
ενεργό για έως και 30 ώρες. Η καινοτόμος σύνθεση του προϊόντος 
περιέχει τέσσερα ένζυμα (πρωτεάση, λιπάση, αμυλάση και μαννάση) που 
είναι υπεύθυνα για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων όπως αίμα, 
πρωτεΐνες, λίπος ή εκκρίσεις. Η περιεκτικότητα σε επιφανειοδραστικές 
ουσίες αποτρέπει τη δημιουργία νέφους και εγγυάται εξαιρετικές 
ιδιότητες καθαρισμού.

Χρήση:

Συγκέντρωση
1% σε μόλις
30 λεπτά

Ενεργό
πλύσιμο

Δρα κατά της
Πολιομυελίτιδας,
Αδενοϊών, Νοροϊών,
καθώς και κατά των
σπόρων

Δεν δημιουργεί νέφος

Συσκευασία: 1 kg με ταινία μέτρησης, 5 kg με ταινία μέτρησης. Χρήση σύμφωνα με τον πίνακα δοσολογίας 2274

ΕΡΓΑΛΕΙΑ – 23 –

Βακτήρια (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA)

Μύκητες (C. albicans)

Ιοί (Πολιομυελίτιδα, Αδενοϊός, Νοροϊός, HBV, HIV, HCV,
SARS-CoV-2, Ροταϊός, ιός της γρίπης, Herpes simplex, Ebola)

Σπόροι (Cl. difficile R027)

Σπόροι (B. subtilis)

Μύκητες (A. brasiliensis)

Σπόροι (Cl. sporogenes)

Σπόροι (Cl. difficile)

EN 14476

EN 17126

EN 13704

EN 13704

EN 13704

1%

1%

1%

2% 1,5% 1%

2%

2%

1%*, 2%

1%*,2%

1%*

0,5%

EN 13727

EN 14561

EN 13697

EN 13624

EN 13624

EN 14562

EN 14562

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. avium, M. terrae)

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. terrae)

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. avium)

EN 14348

EN 14563

EN 14563

Χρόνος

60 λεπ.10 λεπ. 15 λεπ.
EN 14885Εύρος δράσης

* καθαρές συνθήκες

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

1%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%1%

1%

30 λεπ.

υπερκαρβονικό νάτριο, TAED, ένζυμα, 
οργανικά οξέα, μη ιονικά 
επιφανειοδραστικά, αναστολείς 
διάβρωσης 

Σύνθεση:

SSE-GOT-ML733EXPGR 1 kg→
SSE-GOT-ML259EXPGR 5 kg→

Κωδικός Προϊόντος

1

1

80

240

80

240

5 kg

1 kg

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Ενεργός καθαρισμός χάρη σε 4 ένζυμα
4 Για καθαριστές υπερήχων και ενδοσκόπια
4 Υψηλό επίπεδο απολύμανσης (σποριοκτόνος δράση)
4 Δεν δημιουργεί νέφος
4 Δεν χρειάζεται ενεργοποιητής
4 Έχει αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και µπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών από διάφορα υλικά - 
γνωμοδότηση του κατασκευαστή των εργαλείων Chirmed

4 Λειτουργεί σε συγκέντρωση 1% σε 30 λεπτά.
4 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά ευαίσθητα υλικά
4 Προστασία των εργαλείων και των οργάνων από τη διάβρωση και τη 

φθορά
4 Δραστική μείωση του κινδύνου μόλυνσης
4 Αφαιρεί αποτελεσματικά τις αποξηραμένες οργανικές ουσίες
4 Γρήγορη και εύκολη χρήση

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Έτοιμο προς χρήση υγρό για τον καθαρισμό και την απολύμανση περιστροφικών εργαλείων

®Viruton  Bohr

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Αποτελεσματικό κατά των ιών με περίβλημα σε 15 λεπτά 
(συμπεριλαμβανομένων των Vacinnia, BVDV, SARS-CoV-2), βακτηρίων, 
μυκήτων, μυκοβακτηρίων

4 Συνιστάται για τρυπάνια, μύλους οστού, λειαντικά και στιλβωτικά 
εργαλεία, γόμες σιλικόνης, κεραμικά πλακίδια, εργαλεία για τη 
θεραπεία ριζικών καναλιών

4 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εμβάπτιση σε μπανιέρα ή καθαριστικό 
υπερήχων

4 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά ευαίσθητα υλικά

4 Προστασία των εργαλείων και των οργάνων από τη διάβρωση και τη 
φθορά

4 Δραστική μείωση του κινδύνου μόλυνσης
4 Αφαιρεί αποτελεσματικά τις αποξηραμένες οργανικές ουσίες
4 Περιέχει αναστολείς διάβρωσης
4 Για αλουμίνιο, χάλυβα, μεταλλικά κράματα
4 Γρήγορη και εύκολη χρήση

Οδηγίες χρήσης

Βυθίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση σε αδιάλυτο παρασκεύασμα. Βυθίστε προσεκτικά όλα τα στοιχεία. Μετά τον καθορισμένο χρόνο δράσης, 
αφαιρέστε τα εργαλεία από το λουτρό ή το πλυντήριο, ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε. Σε περίπτωση ορατής μόλυνσης, αφαιρέστε την με βούρτσα και 
βυθίστε ξανά το αντικείμενο που θέλετε να απολυμάνετε στο παρασκεύασμα. Μετά το στέγνωμα, τα καθαρά εργαλεία θα πρέπει να αποστειρωθούν. Μην 
συνδυάζετε με άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά μέσα. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

®Το Viruton Bohr είναι ένα παρασκεύασμα σχεδιασμένο για τον ταυτόχρονο 
καθαρισμό και την απολύμανση περιστροφικών εργαλείων ακριβείας και 
άλλων επεμβατικών ιατρικών εργαλείων. Συνιστάται για την απολύμανση: 
τρυπανιών, μύλων οστού από χάλυβα, σκληρών μετάλλων, διαμαντιών, 
λειαντικών και στιλβωτικών εργαλείων όπως γόμες σιλικόνης, κεραμικά 
πλακίδια και εργαλεία για τη θεραπεία ριζικών καναλιών. Περιέχει ανα-

στολέα διάβρωσης, χάρη στον οποίο προστατεύει τέλεια τα εργαλεία από 
χάλυβα και μεταλλικά κράματα. Έχει πολύ καλές καθαριστικές ιδιότητες, 
και στην περίπτωση αποξηραμένων οργανικών υπολειμμάτων. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με εμβάπτιση σε μπανιέρα για απολύμανση ή καθαριστικό 
υπερήχων.

Χρήση:

Συσκευασία: μπουκάλι 1 lt με δοσομετρητή, δοχείο 5 lt 2274

Περιστροφικά
εργαλεία

Δρα κατά βακτηρίων,
μυκήτων, ιών, Tbc,
Αδενοϊών, Πολιομυελίτιδας

Υγρό Δράση
σε 15 λεπτά

ΕΡΓΑΛΕΙΑ– 24 –

Χαμηλό και 
Υψηλό Οργανικό

φορτίο
EN 14885Εύρος δράσης

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)
EN 13727

15 λεπ.

15 λεπ.

EN 14561

EN 13624

EN 14562
Μύκητες (C. albicans)

EN 14348
Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. avium, M. terrae)

EN 14476
Ιοί με περίβλημα (Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex,
ιός της γρίπης τύπου A, Ebola)

Αδενοϊός EN 14476

EN 14476Πολιομυελίτιδα

15 λεπ.

15 λεπ.

15 λεπ.

15 λεπ.

15 λεπ.

15 λεπ.

15 λεπ.

EN 14563

αμίνη, τεταρτοταγής ένωση αμμωνίου, 
αναστολείς διάβρωσης

Σύνθεση:

SSE-GOT-ML013EXPGR 1 lt→
SSE-GOT-ML020EXPGR 5lt→

Κωδικός Προϊόντος

1

12

96

32

96

384

5 lt

1 lt

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Αφρός για την προ-απολύμανση και τον καθαρισμό των χειρουργικών εργαλείων

®Viruton  Pre

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Αποτελεσματικό κατά των ιών με περίβλημα σε 15 λεπτά 
(συμπεριλαμβανομένων των Vacinnia, BVDV, SARS-CoV-2), 
βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηρίων

4 Για την προ-απολύμανση των εργαλείων πριν από την πλήρη 
διαδικασία απολύμανσης

4 Συνιστάται για ιατρικά όργανα και εργαλεία, χειρουργικά όργανα, 
δοχεία εργαλείων

4 Περιέχει αναστολείς διάβρωσης
4 Πολύ καλές καθαριστικές ιδιότητες στην περίπτωση 

αποξηραμένων οργανικών υπολειμμάτων

4 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά ευαίσθητα υλικά
4 Προστασία των οργάνων από τη διάβρωση και τη φθορά
4 Δραστική μείωση του κινδύνου μόλυνσης
4 Αφαιρεί αποτελεσματικά τις αποξηραμένες οργανικές ουσίες
4 Οικονομική χρήση
4 Αποτρέπει την ξήρανση των οργανικών ακαθαρσιών

Οδηγίες χρήσης

Τοποθετήστε τα εργαλεία σε ένα πιάτο αμέσως μετά τη χρήση και ψεκάστε τα καλά με το μη αραιωμένο παρασκεύασμα. Καλύψτε προσεκτικά όλα τα μέρη 
με αφρό. Μετά τον καθορισμένο χρόνο έκθεσης, αφαιρέστε τα εργαλεία από τη μπανιέρα και ξεπλύνετε με νερό. Σε περίπτωση ορατής μόλυνσης, αφαι-
ρέστε την με βούρτσα και ψεκάστε ξανά το αντικείμενο που θέλετε να απολυμάνετε με το παρασκεύασμα. Μετά το ξέπλυμα με τρεχούμενο νερό, τα 
εργαλεία πρέπει να απολυμανθούν με το χέρι ή με μηχάνημα. Μην συνδυάζετε με άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά μέσα. Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια κατά τη χρήση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργαλεία από χαλκό, ορείχαλκο ή ψευδάργυρο. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

®Το Viruton Pre περιέχει αναστολείς διάβρωσης και µπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί με εργαλεία από διάφορα υλικά, καθιστώντας το ιδανικό για όργανα 
από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα και αλουμίνιο, καθώς και για 
πλαστικά και ελαστικά υλικά. Έχει πολύ καλές καθαριστικές ιδιότητες, επί-
σης στην περίπτωση αποξηραμένων οργανικών υπολειμμάτων. Aποτρέπει 
το στέγνωμα των υπολειμμάτων κατά τη συλλογή και τη μεταφορά των 

εργαλείων σε χώρο κατάλληλης απολύμανσης. Έχει ευχάριστο άρωμα. 
Παρουσιάζει βακτηριοστατικές και βακτηριοκτόνες ιδιότητες. Χάρη στην 
καινοτόμο σύνθεση που βασίζεται στη συνέργεια επιφανειοδραστικών 
ουσιών και τεχνολογίας nano-micelle, το προϊόν έχει ευρεία δράση κατά 
πολλών μικροοργανισμών και εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες.

Χρήση:

Αφρός Εργαλεία Δράση σε
15 λεπτά

Δρα κατά βακτηρίων,
μυκήτων, ιών, Tbc,
Αδενοϊών, Πολιομυελίτιδας

Υψηλό
Οργανικό φορτίοEN 14885Εύρος δράσης

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)
EN 13727 15 λεπ.

EN 14561

EN 13624

EN 14562
Μύκητες (C. albicans)

EN 14348
Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. avium, M. terrae)

EN 14563

EN 14476

Αδενοϊός EN 14476

EN 14476Πολιομυελίτιδα

15 λεπ.

15 λεπ.

15 λεπ.

15 λεπ.

15 λεπ.

15 λεπ.

15 λεπ.

15 λεπ.

Ιοί με περίβλημα (Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV, Ebola)

αμίνη, τεταρτοταγής ένωση αμμωνίου, 
αναστολείς διάβρωσης

Σύνθεση:

Συσκευασία: μπουκάλι 1 lt με ψεκαστήρα DUO 2274

ΕΡΓΑΛΕΙΑ – 25 –

SSE-GOT-ML266EXPGR 1 lt→

Κωδικός Προϊόντος

12 32 3841 lt

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



NEO

®Velodes Skin
Ένα παρασκεύασμα για την υγιεινή και χειρουργική απολύμανση των χεριών με πλήρη μικροβιολογική 
αποτελεσματικότητα

Χρήση:

ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΠΟΛYΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (σύμφωνα με το πρότυπο EN 1500): Τρίψτε 2 x 1,5 ml του προϊόντος στα χέρια για 30 δευτ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12791): Τρίψτε 2 x 1,5 ml του προϊόντος σε καθαρά, στεγνά χέρια για 90 δευτ. Διατηρείτε τα 
χέρια σας πάντα υγρά, προσθέτοντας το προϊόν. Προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ®Το Velodes Skin συνιστάται για την υγιεινή και 
χειρουργική απολύμανση των χεριών σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, 
όπως νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτικά και οδοντιατρεία και άλλα. Χάρη στην 
ολοκληρωμένη ιοκτόνο προστασία συνιστάται για χρήση σε χειρουργεία, και 
κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων στην οδοντιατρική.

ΣΤΟΝ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Εκτός του ιατρικού τομέα, το προϊόν συνιστάται σε 
όλα τα ιδρύματα και τους τομείς της ζωής, όπου είναι σκόπιμο να διατηρούνται 
τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής, π.χ. κομμωτήρια και ινστιτούτα ομορφιάς, 
οίκους ευγηρίας και γυμναστήρια, σχολεία, γραφεία, εστιατόρια, κτηνιατρικές 
κλινικές.

Οδηγίες χρήσης

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Πλήρης ιοκτόνος δράση σε 30 δευτ. (Πολιομυελίτιδα, Αδενοϊός, Νοροϊός)
4 Πλήρης μυκητοκτόνος δράση σε 30 δευτ. (A. brasilensis, C. albicans)
4 Πλήρης μυκητοκτόνος δράση σε 30 δευτ. (M. avium, M. terrae)
4 Δρα σε μόλις 30 δευτ. κατά των μυκήτων, βακτηρίων, ιών με περίβλημα 

(SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV, ιών γρίπης, ιών έρπητα, Ebola) και ιών χωρίς 
περίβλημα(Αδενοϊός, Πολιομυελίτιδα, Νοροϊός) 

4 Δοκιμασμένη αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τα τελευταία 
εναρμονισμένα πρότυπα

4 Ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μόλυνσης σε καταστάσεις που απαιτούν 

αυστηρό υγειονομικό καθεστώς
4 Δερματολογικά ελεγμένο
4 Προστατεύει το δέρμα από την ξηρότητα χάρη σε πρόσθετες 

καλλυντικές ουσίες
4 Τα ενυδατικά του συσταστικά, φροντίζουν το δέρμα χωρίς να 

αφήνουν κολλώδη αίσθηση
4 Χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες
4 Βιοκτόνο προϊόν, αναμονή έγκρισης από τον ΕΟΦ

Υγρό
Χειρουργική
απολύμανση σε
90 δευτ.

Παρατεταμένη
δράση έως και
3 ώρες

Υγιεινή
απολύμανση
σε 30 δευτ.

Συσκευασία: μπουκάλι 250 ml με ψεκαστήρα, μπουκάλι 1 lt

ΧΕΡΙΑ– 26 –

ΧρόνοςEN 14885Εύρος δράσης

Ιοί με περίβλημα

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. avium, M. terrae)

Πολιομυελίτιδα

Νοροϊός

Αδενοϊός

Ζυμομύκητες (Candida)

Μύκητες (A. brasiliensis)

Βακτήρια EN 13727 15 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

15 δευτ.

15 δευτ.

EN 13624

EN 13624

EN 14476

EN 14348

EN 14476

EN 14476

EN 14476

100 g του προϊόντος περιέχει: Δραστικές 
ουσίες: 80 g αιθανόλης, 8 g 2-προπανόλης

Σύνθεση:

1

24

12

40

96

40

40

30

96

960

480

1200

5 lt

500 ml

1 lt

250 ml

Ευρεία
δράση

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

NEO

5 lt

500 ml

1 lt

250 ml

Π

Συσκευασία

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Υγρό για την υγιεινή και την χειρουργική απολύμανση των χεριών

®Velodes  Soft

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Υγιεινή απολύμανση σε 30 δευτ.
4 Χειρουργική απολύμανση σε 90 δευτ.
4 Παρατεταμένη βακτηριοκτόνος δράση έως και 3 ώρες
4 Αποτελεσματικό κατά των ιών, βακτηρίων, μυκήτων, 

μυκοβακτηριδίων
4 Περιέχει γλυκερίνη ως μαλακτικό παράγοντα

4 Προστασία των οργάνων από τη διάβρωση και τη φθορά
4 Ήπιο για το pH του δέρματος
4 Ενυδατώνει και περιποιείται τα χέρια
4 Εύχρηστο
4 Ταχεία δράση

Οδηγίες χρήσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΠΟΛYΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (σύμφωνα με το πρότυπο EN 1500): Τρίψτε 2 x 1,5 ml του προϊόντος στα χέρια για 30 δευτ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12791): Τρίψτε 2 x 1,5 ml του προϊόντος στα καθαρά, στεγνά χέρια για 90 δευτ. 
Διατηρείτε τα χέρια σας πάντα υγρά, προσθέτοντας το προϊόν. Το αντισηπτικό παρουσιάζει παρατεταμένη δράση χειρουργικής απολύμανσης εντός 3 
ωρών

Προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

®Το Velodes Soft είναι ένα έτοιμο προς χρήση αλκοολούχο υγρό για την 
υγιεινή και χειρουργική απολύμανση των χεριών. Έχει βακτηριοκτόνο, 
μυκοβακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο και περιορισμένο ιοκτόνο δράση 
(ερευνητικά αποδεδειγμένη). Έχει παρατεταμένη βακτηριοκτόνο δράση. 

Δρα γρήγορα και αποτελεσματικά κατά των ιών (με και χωρίς περίβλημα), 
όπως HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2, Rota. Το αντισηπτικό παρουσιάζει 
παρατεταμένη δράση χειρουργικής απολύμανσης εντός 3 ωρών.
Δερματολογικά ελεγμένο.

Χρήση:

2-προπανόλη, γλυκονική χλωρεξιδίνη

Σύνθεση:

Συσκευασία: Μπουκάλι ψεκασμού 250 ml, φιάλη 500 ml, φιάλη 1 lt, σακούλα επαναπλήρωσης 1 lt για αυτόματη και χειροκίνητη τοποθέτηση στον τοίχο, δοχείο 5 lt

Υγιεινή
απολύμανση
σε 30 δευτ.

Παρατεταμένη
δράση έως και
3 ώρες

Υγρό
Χειρουργική
απολύμανση
σε 90 δευτ.

ΧΕΡΙΑ – 27 –

SSE-43-GOT-ML525EXPN 1 lt→
SSE-43-GOT-ML348EXPG 1 lt σακούλα →
επαναπλήρωσης
SSE-43-GOT-ML157EXPG 250 ml→
SSE-43-GOT-ML331EXPG 500 ml→
SSE-43-GOT-ML355EXPNG 5 lt→

Κωδικός Προϊόντος

24

6

1

40

12

40

80

96

30

40

960

480

96

1200

480

500 ml

1 lt
σάκος

5 lt

250 ml

1 lt

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

45 δευτ.

30 δευτ.

EN 14348

EN 1275

EN 13624

EN 14476

EN 14476

EN 13727Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)

Μύκητες (C. albicans)

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M.terrae)

Ιοί με περίβλημα (Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV, Herpes,
ιός της γρίπης τύπου A, Ebola)

Ροταϊός

ΧρόνοςEN 14885Εύρος δράσης

EN 1500

EN 12791

Υγιεινή απολύμανση χεριών

Χειρουργική απολύμανση χεριών

2 x 1,5 ml σε 2 x 15 δευτ.

2 x 1,5 ml σε 2 x 45 δευτ.

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Τζελ για την υγιεινή και την χειρουργική απολύμανση των χεριών

®Velodes  Gel

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Υγιεινή απολύμανση χεριών: 2 x 3 ml σε 30 δευτ.
4 Χειρουργική απολύμανση χεριών: 2 x 3 ml σε 3 λεπ.
4 Αποτελεσματικό κατά των Ροταϊών και Νοροϊών
4 Ήπιο για το pH του δέρματος
4 Περιέχει γλυκερίνη ως μαλακτικό παράγοντα
4 Δερματολογικά ελεγμένο

4 Εγγυημένη αποτελεσματικότητα που επιβεβαιώνεται από έρευνες
4 Ενυδατώνει και περιποιείται τα χέρια
4 Εύχρηστο
4 Ταχεία δράση
4 Δεν αφήνει κολλώδη αίσθηση

Οδηγίες χρήσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΠΟΛYΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (σύμφωνα με το πρότυπο EN 1500): Τρίψτε 2 x 3 ml του προϊόντος στα χέρια για 30 δευτ. (2 x 15 δευτ.)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12791): Τρίψτε 2 x 3ml του προϊόντος στα χέρια για 3 λεπτά (2 x 90 δευτ.).

Διατηρείτε τα χέρια σας πάντα υγρά, προσθέτοντας το προϊόν

®Το Velodes Gel είναι ένα τζελ που προορίζεται για την υγιεινή και χειρουρ-
γική απολύμανση των χεριών. Έχει βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο, μυκοβακτη-
ριοκτόνο (κατά των μυκοβακτηρίων της φυματίωσης) και περιορισμένη 
ιοκτόνο δράση. Δρα σε ιούς με περίβλημα όπως: Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, 

HCV, καθώς και Ροταϊούς και Νοροϊούς. Ήπιο για τα χέρια, περιέχει 
γλυκερίνη ως μαλακτικό παράγοντα. Δεν αφήνει κολλώδη αίσθηση. 
Δερματολογικά ελεγμένο.

Χρήση:

Τζελ
Αποτελεσματικό
κατά των Ροταϊών
και Νοροϊών

Υγιεινή
απολύμανση
σε 30 δευτ.

Χειρουργική
απολύμανση
σε 3 λεπτά

EN 14348

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 13727

EN 13624

EN 14476

EN 1500

EN 14476

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. terrae)

Ιοί με περίβλημα (Vaccinia, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV)

Ιός BVDV

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)

Μύκητες (C. albicans)

Νοροϊός

Υγιεινή απολύμανση χεριών

Χειρουργική απολύμανση χεριών

Ροταϊός

30 δευτ.30 δευτ.

60 δευτ.30 δευτ.

30 δευτ.30 δευτ.

60 δευτ.30 δευτ.

30 δευτ.30 δευτ.

15 δευτ.15 δευτ.

30 δευτ.30 δευτ.

2 x 3 ml για 2 x 15 δευτ.

2 x 3 ml για 2 x 90 δευτ.

Οργανικό φορτίο

ΥψηλόΧαμηλό
EN 14885Εύρος δράσης

αιθανόλη, 2-προπανόλη

Σύνθεση:

Συσκευασία: μπουκάλι 500 ml, μπουκάλι 1lt , φιάλη 1 lt για αυτόματη και χειροκίνητη επιτοίχια βάση, δοχείο 5 lt

ΧΕΡΙΑ– 28 –

24

12

1

40

40

96

960

480

96

500 ml

1 lt
ανταλ-

λακτική
φιάλη

5 lt

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Υγρό για υγιεινή και χειρουργική απολύμανση των χεριών

®Velodes  Silk

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Υγιεινή απολύμανση χεριών: 2 x 1,5 ml σε 30 δευτ.
4 Χειρουργική απολύμανση χεριών: 2 x 1,5 ml σε 3 λεπτά
4 Αποτελεσματικό κατά των ιών Rota, Noro, SARS-CoV-2
4 Ήπιο για το pH του δέρματος
4 Περιέχει γλυκερίνη ως μαλακτικό παράγοντα
4 Δερματολογικά ελεγμένο

4 Εγγυημένη αποτελεσματικότητα που επιβεβαιώνεται από έρευνες
4 Ενυδατώνει και περιποιείται τα χέρια
4 Εύχρηστο
4 Ταχεία δράση
4 Δεν αφήνει κολλώδη αίσθηση

Οδηγίες χρήσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΠΟΛYΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (σύμφωνα με το πρότυπο EN 1500): Τρίψτε 2 x 1,5 ml του προϊόντος στα χέρια για 30 δευτ. (2 x 15 δευτ.)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ (σύμφωνα με το πρότυπο EN 12791): Τρίψτε 2 x 1,5 ml του προϊόντος στα χέρια για 3 λεπτά (2 x 90 δευτ.).

Διατηρείτε τα χέρια σας πάντα υγρά, προσθέτοντας το προϊόν.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ: Ψεκάστε από απόσταση περίπου 30 cm και αφήστε να στεγνώσει.

Μην χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στις αλκοόλες (π.χ. ακρυλικό γυαλί).

®Το Velodes Silk είναι ένα έτοιμο προς χρήση προϊόν με βάση την αλκοόλη 
για την υγιεινή και χειρουργική απολύμανση των χεριών στον ιατρικό 
τομέα, στον τομέα των τροφίμων, στους βιομηχανικούς και οικιακούς 
χώρους και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, καθώς και για την απολύ-
μανση επιφανειών με και χωρίς επαφή με τρόφιμα. Κατάλληλο επίσης για 
την απολύμανση των επιφανειών μη επεμβατικών ιατρικού εξοπλισμού. 

Έχει περιορισμένη ιοκτόνο δράση (κατά των Ροταϊών και Νοροϊών) και 
ιοκτόνο δράση κατά των ιών με περίβλημα (συμπεριλαμβανομένων των 
Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV), καθώς και βακτηριοκτόνο, μυ-
κοβακτηριοκτόνο και ζυμοκτόνο δράση. Το προϊόν προορίζεται για 
επαγγελματική χρήση. Υγρή μορφή.

Χρήση:

EN 14348

EN 14476

EN 14476

EN 14476

EN 13727

EN 13624

EN 14476

EN 1500

EN 12791

Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. terrae)

Ιοί με περίβλημα (Vaccinia, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV)

Ιός BVDV

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)

Μύκητες (C. albicans)

Νοροϊός

Υγιεινή απολύμανση χεριών

Χειρουργική απολύμανση χεριών

Ροταϊός

30 δευτ.30 δευτ.

60 δευτ.30 δευτ.

30 δευτ.30 δευτ.

60 δευτ.30 δευτ.

30 δευτ.30 δευτ.

15 δευτ.15 δευτ.

30 δευτ.30 δευτ.

2 x 1,5 ml για 2 x 15 δευτ.

2 x 1,5 ml για 2 x 90 δευτ.

Οργανικό φορτίο

ΥψηλόΧαμηλό
EN 14885Εύρος δράσης

αιθανόλη, 2-προπανόλη

Σύνθεση:

Συσκευασία: Μπουκάλι ψεκασμού 250 ml, φιάλη 500 ml, φιάλη 1 l, σακούλα επαναπλήρωσης 1 lt για αυτόματη και χειροκίνητη τοποθέτηση στον τοίχο, δοχείο 5 lt

Αποτελεσματικό
κατά των Ροταϊών
και Νοροϊών

Υγιεινή
απολύμανση
σε 30 δευτ.

Υγρό
Χειρουργική
απολύμανση
σε 3 λεπτά

ΧΕΡΙΑ – 29 –

SSE-ALKGOT-ML362EXPG 1 lt→
SSE-ALKGOT-ML775EXPG 500 ml→
SSE-ALKGOT-ML782EXPG 5 lt→

Κωδικός Προϊόντος

24

12

1

40

12

40

80

96

30

40

960

480

96

1200

480

500 ml

1 lt
ανταλ-

λακτική
φιάλη

5 lt

250 ml

1 lt

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



ΧΕΡΙΑ– 30 –

Υψηλής ποιότητας αλκοολούχα μαντηλάκια για την απολύμανση των χεριών και όλων των μικρών επιφανειών 
που είναι ανθεκτικές στην αλκοόλη.

Μαντηλάκια MEDISEPT για απολύμανση χεριών και επιφανειών

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Δοκιμασμένα σύμφωνα με τα νέα πρότυπα για τα απολυμαντικά.
4 Υγιεινή απολύμανση σε μόλις 30 δευτ. (το υγρό εμβάπτισης είναι 

δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 1500)
4 Υψηλής ποιότητας μαντηλάκι με βάρος 50 g/m.²
4 Κάθε μαντηλάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνεια 0,5 m.²ως και 

δύο φορές (*δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 16615 σε 
πορώδη επιφάνεια στους 24°C).

4 Μέγεθος μαντηλιού 190 x 150 mm.

4 Συνιστώνται για χέρια και μικρές επιφάνειες σε ιατρικούς και 
δημόσιους χώρους.

4 Εύχρηστα και οικονομικά
4 Διακριτικό και φρέσκο άρωμα
4 Περιέχουν γλυκερίνη ως ενυδατικό μέσο.
4 Το σκληρό πλαστικό καπάκι εγγυάται την διατήρηση της υγρασίας 

μετά το άνοιγμα.

Οδηγίες χρήσης

Αφαιρέστε ένα μαντηλάκι από τη συσκευασία και σκουπίστε με αυτό την επιφάνεια που θέλετε ή απολυμάνετε τα χέρια σας. Κλείστε καλά τη συσκευασία. 
Μετά το άνοιγμα του δοχείου, χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός 21 ημερών. Μην χρησιμοποιείτε το μαντηλάκι αν είναι στεγνό.

Υψηλής ποιότητας αλκοολούχα μαντηλάκια Medisept για την υγιεινή 
απολύμανση των χεριών και όλων των μικρών επιφανειών που είναι 
ανθεκτικές στην αλκοόλη. Συνιστώνται για επιφάνειες όπως πάγκοι, 

λαβές, καθίσματα, ιατρικό εξοπλισμό και επιφάνειες από πλαστικό, 
ανοξείδωτο χάλυβα, πορσελάνη, πλαστικό ABS. Περιέχουν πρόσθετες 
ουσίες φροντίδας που ενυδατώνουν τα χέρια.

Χρήση:

**η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε υγρό εμβάπτισης,
1 μαντηλάκι περιέχει περίπου 3,56 ml απολυμαντικού υγρού. 

ΧρόνοςEN 14885Εύρος δράσης

Βακτήρια (συμπεριλαμβανομένου του MRSA)

Βακτήρια Μύκητες (C. albicans)

EN 16615

EN 14348

EN 14476

EN 1500

Μύκητες (C. albicans)

M. Μυκοβακτήρια της φυματίωσης (M. terrae)

Ροταϊός

Υγιεινή απολύμανση χεριών**

Ιοί με περίβλημα (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV,
SARS-CoV-2, Ebola, ιός της γρίπης A, B, C, Herpes simplex) EN 14476

EN 13727

EN 13624

30 δευτ.

30 δευτ.

45 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

30 δευτ.

2-προπανόλη, ένωση δ-γλυκονικού οξέος 
με Ν,Ν''-δις(4-χλωροφαινυλo)-3,12-διιμινο-
2,4,11,13-τετραζαδεκατετρανοδιαμιδίνη 
(2:1) (γλυκονική χλωρεξιδίνη)

Σύνθεση:

Συσκευασία: 50 τμχ., τύπου flowpack με αυτοκόλλητη ετικέτα
Μέγεθος: 19x15cm, 50 g/m.²

Μαντηλάκια
Απολυμαίνει και
προστατεύει
τα χέρια

Απολυμαίνει
επιφάνειες

Υγιεινή απολύμανση
σε 30 δευτερόλεπτα

15 63 945Flow
Pack

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



®Το Velodes Scrub είναι ένα αντιβακτηριδιακό γαλάκτωμα για υγιεινό πλύσιμο των χεριών

®Velodes  Scrub

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Συνιστάται για όσους πάσχουν από αλλεργίες για το πλύσιμο των 
χεριών και του σώματος

4 Ιδανικό για γιατρούς, οδοντιάτρους, νοσηλευτές και άτομα με 
ευαίσθητο δέρμα που πλένουν συχνά τα χέρια τους

4 Δεν περιέχει χρωστικές ουσίες και αρώματα
4 Ουδέτερο pH

4 Περιέχει πανθενόλη και χαρίζει στο δέρμα απαλή αίσθηση
4 Έχει συστατικά που εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων
4 Συνιστάται για τη βιομηχανία τροφίμων και τα ιδρύματα υγειονομικής 

περίθαλψης
4 Δερματολογικά ελεγμένο

Οδηγίες χρήσης

Απλώστε μικρή ποσότητα του υγρού σε βρεγμένα χέρια, τρίψτε μέχρι να σχηματιστεί αφρός και ξεπλύνετε με νερό. Ακολουθήστε την τεχνική πλυσίματος 
των χεριών του ΠΟΥ.

®Το Velodes Scrub είναι ένα απαλό γαλάκτωμα για το πλύσιμο των χεριών 
αλλά και ολόκληρου του σώματος. Ιδανικό για γιατρούς, οδοντιάτρους, 
νοσηλευτές και άτομα με ευαίσθητο δέρμα που πλένουν συχνά τα χέρια 
τους. Επιτρέπει το καθημερινό πλύσιμο των χεριών χωρίς να 
προκαλούνται ερεθισμοί, καθώς έχει ουδέτερο pH και περιέχει γλυκερίνη 
και εκχύλισμα ελαίου καρύδας. Περιέχει πανθενόλη, η οποία έχει 

αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και επιταχύνει τη διαδικασία αναγέννησης 
της επιδερμίδας, αφήνοντάς τη λεία. Δεν περιέχει χρωστικές ουσίες και 
αρώματα. Έχει συστατικά που εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων. Το 
γαλάκτωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία τροφίμων, σε 
ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και 
εστιατόρια. Δερματολογικά ελεγμένο

Χρήση:

Υγρό
Περιέχει

γλυκερίνη και
έλαιο καρύδας

Καθαριστική
δράση

Πλύσιμο και
φροντίδα των χεριών

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Glycerine, 
Sodium Chloride, Lauramine Oxide, 
Panthenol, Benzalkonium Chloride, 
Methylchloroisothiazo-linone, Methyl-
isothiazolinone, Citric Acid

Σύνθεση:

Συσκευασία: μπουκάλι 500 ml, δοχείο 5 lt pH 5,5 – 6,5

ΧΕΡΙΑ – 31 –

1

24

96

40

96

960

5 lt

500 ml

Καλλυντικό
προϊόν

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



®Το Velodes Soap είναι ένα γαλάκτωμα για το πλύσιμο των χεριών και του σώματος

®Velodes  Soap

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Συνιστάται για το ιατρικό προσωπικό για υγιεινό πλύσιμο χεριών και 
σώματος

4 Προστατεύει το δέρμα από την ξηρότητα
4 pH φιλικό προς το δέρμα
4 Δεν περιέχει σαπούνι

4 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάσχοντες από αλλεργίες
4 Συνιστάται για τον καθαρισμό κατακεκλιμένων ασθενών.
4 Δερματολογικά ελεγμένο
4 Κοινοποιήθηκε στο CPNP (Μητρώο καλλυντικών προϊόντων)

Οδηγίες χρήσης

ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ: απλώστε μικρή ποσότητα γαλακτώματος σε βρεγμένα χέρια μέχρι να σχηματιστεί ένας απαλός αφρός. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ: Εφαρμόστε το γαλάκτωμα σε βρεγμένο δέρμα και μαλλιά.  Πλύνετε το σώμα και στη συνέχεια ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό.

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΙΕΡΑ: Ρίξτε το γαλάκτωμα σε μια μπανιέρα γεμάτη με νερό. Πλύνετε το δέρμα και τα μαλλιά και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε με 
τρεχούμενο νερό.

®Το Velodes Soap είναι ένα γαλάκτωμα για το πλύσιμο των χεριών, των 
μαλλιών αλλά και ολόκληρου του σώματος. Το γαλάκτωμα δεν περιέχει 
σαπούνι, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για άτομα με αλλεργίες και 
δυσανεξίες. Λόγω της περιεκτικότητας σε μαλακτικά συστατικά, 

συνιστάται ιδιαίτερα για το ιατρικό προσωπικό που εκτίθεται σε 
προβλήματα του δέρματος ως αποτέλεσμα του συχνού πλυσίματος των 
χεριών. Το γαλάκτωμα συνιστάται επίσης για τον καθαρισμό 
κατακεκλιμένων ασθενών.

Χρήση:

Περιέχει
γλυκερίνη και
έλαιο καρύδας

Καθαριστική
δράση

Πλύσιμο και
φροντίδα των
χεριών

Υγρό

Συσκευασία: μπουκάλι 500 ml, δοχείο 5 lt pH 5,5 - 6,5

ΧΕΡΙΑ– 32 –

1

24

96

40

96

960

5 lt

500 ml

Aqua, Glycerine, Sodium Chloride, Sodium 
Laureth Sulfate, Citric Acid, Cocamide Dea, 
Cocamidopropyl Betaine, Styrene/Acrylates 
Copolymer, Parfum, Sodium Lauryl Sulfate, 
Trideceth-7, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Tetrasodium 
Pyrophosphate, Ascorbic Acid

Σύνθεση:

Καλλυντικό
προϊόν

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Σαπούνι σε μορφή αφρού για το πλύσιμο των χεριών

®Velodes  Soap Foam

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Σαπούνι σε μορφή αφρού
4 Υγιεινό πλύσιμο των χεριών
4 Περιποιητικά και ενυδατικά συστατικά

4 Δερματολογικά ελεγμένο
4 Κοινοποιήθηκε στο CPNP (Μητρώο καλλυντικών προϊόντων)

Οδηγίες χρήσης

ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ: Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα αφρού σε βρεγμένα χέρια. Πλύνετε τα χέρια σύμφωνα με την κατάλληλη τεχνική. Στη συνέχεια 
ξεπλύνετε με νερό.

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΝΤΟΥΣ: Εφαρμόστε τον αφρό σε βρεγμένο δέρμα και μαλλιά. Πλύνετε το σώμα και στη συνέχεια ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό.

Το Velodes Soap Foam είναι ένα απαλό υγρό που εφαρμόζεται ως αφρός 
για υγιεινό πλύσιμο των χεριών. Δεν περιέχει σαπούνι, γεγονός που το κα-
θιστά κατάλληλο για άτομα με αλλεργίες και δυσανεξίες. Το υγρό 
σχηματίζει έναν λευκό, ανθεκτικό και πυκνό αφρό που καλύπτει απαλά τα 

χέρια. Λόγω της περιεκτικότητάς του σε συστατικά περιποίησης και 
ενυδάτωσης, συνιστάται για το ιατρικό προσωπικό που εκτίθεται σε 
προβλήματα του δέρματος ως αποτέλεσμα του συχνού πλυσίματος των 
χεριών.

Χρήση:

Συσκευασία: ανταλλακτική φιάλη 1 lt για επιτοίχια βάση κλειστού συστήματος pH: 5 – 6

Αφρός
Πλύσιμο και
φροντίδα των
χεριών

Αφρός για
υγιεινό πλύσιμο

των χεριών
Δερματολογικά
ελεγμένο

ΧΕΡΙΑ – 33 –

6 80 480

1 lt
Ανταλ-

λακτική
φιάλη

Glycerine, Sodium C14-16 Olefin 
Sulfonate, Propylene Glycol, 
Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, 
Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone

Σύνθεση:

Διαθέσιμα αρώματα

Καλλυντικό
προϊόν

Ουδέτερο
άρωμα

Άρωμα
λευκού λουλουδιού

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



®Velodes Cream - προστατευτική κρέμα χεριών

®Velodes  Cream

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Έχει προστατευτική και καταπραϋντική επίδραση στους ερεθισμούς 
του δέρματος

4 Περιέχει βιταμίνη Ε, γλυκερίνη και ελαιόλαδο
4 Ενυδατώνει, αυξάνει την ελαστικότητα και εξαλείφει την τραχύτητα
4 Κάνει τα χέρια μεταξένια και λεία

4 Καταπραΰνει τους ερεθισμούς
4 Δερματολογικά ελεγμένη.
4 Κοινοποιήθηκε στο CPNP (Μητρώο καλλυντικών προϊόντων)

Οδηγίες χρήσης

Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα της κρέμας σε καθαρά, στεγνά χέρια. Μαλάξτε ελαφρά τα χέρια και τα νύχια. Επαναλάβετε μετά από κάθε πλύσιμο χεριών.

®Το Velodes Cream ενυδατώνει τέλεια το δέρμα, αυξάνει την ελαστικότητά 
του και εξαλείφει την αίσθηση τραχύτητας. Συνιστάται για καθημερινή 
χρήση μετά από συχνό πλύσιμο των χεριών ή συχνή χρήση αντισηπτικών.
Συνιστάται ιδιαίτερα για γιατρούς, ιατρικό προσωπικό και άτομα που 
κινδυνεύουν από ξηρότητα και προβλήματα του δέρματος ως αποτέλεσμα 

του συχνού πλυσίματος και της χρήσης γαντιών. Κάνει τα χέρια μεταξένια 
και λεία. Επιπλέον, έχει προστατευτική και καταπραϋντική επίδραση 
στους ερεθισμούς του δέρματος. Απορροφάται γρήγορα, προσφέροντας 
άμεση αίσθηση ανακούφισης.

Χρήση:

Περιέχει
ελαιόλαδο

Κρέμα
Θρέφει και
περιποιείται
το δέρμα

Περιέχει βιταμίνη
Ε, γλυκερίνη

Συσκευασία: σωληνάριο 100 ml, μπουκάλι 500 ml

ΧΕΡΙΑ– 34 –

30

50

40

72

1200

3600

500 ml

100 ml

Καλλυντικό
προϊόν

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Aqua, Cetostearyl Alcohol, Glycerine, 
Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate, 
Ceteareth-20, Cyclopentasiloxane, 
Paraffinum Liquidum, Phenoxyethanol 
(and) Ethylhexylglycerin, DMDM Hydantoin, 
Carbomer, Parfum, Citric Acid, BHT, Olea 
Europaea (Olive) Oil, Tocopheryl Acetate, 
Triethanolamine, Linalool, Citronellol, Alpha-
Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene, 
Hexyl Cinnamal

Σύνθεση:

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Ενυδατική κρέμα χεριών

®Velodes  Cream Aloe Vera

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Ενυδατώνει, θρέφει και προστατεύει τέλεια το δέρμα των χεριών
4 Περιέχει βιταμίνη Ε και εκχύλισμα aloe vera
4 Ενυδατώνει, αυξάνει την ελαστικότητα και εξαλείφει την τραχύτητα
4 Κάνει τα χέρια μεταξένια και λεία

4 Συνιστάται για καθημερινή χρήση
4 Δερματολογικά ελεγμένη
4 Κοινοποιήθηκε στο CPNP (Μητρώο καλλυντικών προϊόντων)

Οδηγίες χρήσης

Μαλάξτε με μικρή ποσότητα της κρέμας τα χέρια και τα νύχια. Επαναλάβετε 2-3 φορές την ημέρα.

®Το Velodes Cream Aloe Vera ενυδατώνει και φροντίζει τέλεια την 
επιδερμίδα των χεριών, καθώς και την προστατεύει από τις δυσμενείς 
επιδράσεις των εξωτερικών παραγόντων. Η πλούσια σύνθεσή της με 
γλυκερίνη, εκχύλισμα aloe vera και βιταμίνη Ε, κάνει την επιδερμίδα των 

χεριών απαλή και μεταξένια. Συνιστάται για καθημερινή χρήση μετά το 
πλύσιμο των χεριών. Συνιστάται ιδιαίτερα σε γιατρούς, ιατρικό 
προσωπικό και άτομα που κινδυνεύουν από ξηρότητα ως αποτέλεσμα του 
συχνού πλυσίματος και της χρήσης γαντιών.

Χρήση:

Κρέμα
Ενυδατώνει,
προστατεύει και
περιποιείται το δέρμα

Περιέχει
βιταμίνη Ε

Περιέχει εκχύλισμα
Aloe Vera

Συσκευασία: σωληνάριο 100 ml, μπουκάλι 500 ml

ΧΕΡΙΑ – 35 –

Aqua, Cetostearyl Alcohol, Glycerine, 
Glyceryl Stearate SE, Isopropyl 
Palmitate, Ceteareth-20, 
Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis 
LeafExtract, Cyclopentasiloxane, 
Paraffinum Liquidum, Carbomer, 
Parfum, Tocopheryl Acetate, 
Triethanolamine, Ethylhexylglycerine, 
Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, 
Limonene, Eugenol, Geraniol

Σύνθεση:

30

50

40

72

1200

3600

500 ml

100 ml

Καλλυντικό
προϊόν

Πληροφορίες Συσκευασίας

Κουτιά
ανά παλέτα

Τεμάχια
ανά παλέτα

Συσκευασία Τεμάχια
ανά κουτί

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα: Λευκό

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος: Πλάτος 133 mm, Ύψος 270 mm, 
Βάθος 115 mm
Χρώμα: Λευκό-μωβ
Κωδικός Προϊόντος: IM-DEZ-ML009F

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος: Πλάτος 133 mm, Ύψος 270 mm, 
Βάθος 115 mm
Χρώμα: Λευκό
Κωδικός Προϊόντος: IM-DEZ-ML007

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος: Πλάτος 133 mm, Ύψος 270 mm, 
Βάθος 115 mm
Χρώμα: Λευκό-μωβ
Κωδικός Προϊόντος: IM-DEZ-ML007F

Διαθέσιμα μοντέλα:

Επιτοίχιες βάσεις κλειστού συστήματος

Επιτοίχια βάση αγκώνα 
κλειστού συστήματος 1 lt
Λευκό-μωβ

Επιτοίχια βάση σαπουνιού 
κλειστού συστήματος 1 lt
Λευκό

Επιτοίχια βάση σαπουνιού 
κλειστού συστήματος 1 lt
Λευκό-μωβ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Κλειστού συστήματος
4 Ανέπαφη λειτουργία - εκμηδενίζεται ο κίνδυνος διασποράς 

μικροβίων.
4 Συμβατές με τις φιάλες 1lt της οικογένειας αντισηπτικών Velodes 

4 Με αντλίες μιας χρήσης για την αποφυγή διασποράς μικροβίων
4 Εύκολη αντικατάσταση της φιάλης 
4 Εξαιρετικά εύκολη χρήση και συναρμολόγηση

Κωδικός Προϊόντος Χωρητικότητα Πλάτος Ύψος Βάθος

IM-DEZ-ML009 1 lt 133 mm 270 mm 115 mm

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ– 36 –

6Τεμάχιο / Κιβώτιο

Πληροφορίες Συσκευασίας

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ – 37 –

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος: Πλάτος 108 cm, Ύψος 230 mm 
Κωδικός Προϊόντος: IM-DEZ-ML030D

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος: Πλάτος 360 mm, Ύψος 1115,5 mm, 
Βάθος: 310 mm
Κωδικός Προϊόντος: IM-DEZML028D 

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος: Πλάτος 1115,5 mm, Διαμ. 350 mm
Κωδικός Προϊόντος: IM-DEZ-ML031D 

Αξεσουάρ επιτοίχιας βάσης:

Επιτοίχια βάση PROCLEAN ECO από ανοξείδωτο χάλυβα

Σχάρα για την επιτοίχια 
βάση PROCLEAN ECO από
ανοξείδωτο χάλυβα

Επιδαπέδια βάση H Κυκλική επιδαπέδια βάση

Κωδικός Προϊόντος Χωρητικότητα Πλάτος Ύψος Βάθος

IM-DEZ-ML020D

IM-DEZ-ML021D

500 ml

1000 ml

77 mm 198 mm

95 mm 225 mm

55 mm

65 mm

Η επιτοίχια βάση αγκώνα από ανοξείδωτο χάλυβα συνδυάζει την απλότητα και την αισθητική, με τη 
στιβαρότητα των υλικών κατασκευής

1Τεμάχιο / Κιβώτιο

Πληροφορίες Συσκευασίας

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ– 38 –

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό: ABS
Χρώμα: Λευκό

Διαθέσιμα μοντέλα:

Επιτοίχια βάση αγκώνα ABS 1 lt

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Από πλαστικό ABS με υψηλή αντοχή στο αλκοόλ
4 Μπορεί να αποστειρωθεί σε υγρό κλίβανο

4 Με δυνατότητα ρύθμισης της δόσης από 0,5 έως 1,5 ml (ανά 0,5 ml).

Κωδικός Προϊόντος Χωρητικότητα Πλάτος Ύψος Βάθος

IM-DEZ-ML010 1000 ml 105 mm 325 mm 160 mm

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό: ABS
Μέγεθος: Πλάτος 85 mm, Ύψος 280 mm, Βάθος 135 mm
Κωδικός Προϊόντος: IM-DEZ-ML011

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό: ABS
Μέγεθος: Πλάτος 158 mm, Ύψος 278 mm, Βάθος 180 mm
Κωδικός Προϊόντος: IM-DEZ-ML012

Επιτοίχια βάση από ABS 500 ml Επιτοίχια βάση από ABS 500 ml 
με πιατάκι συλλογής

10Τεμάχιο / Κιβώτιο

Πληροφορίες Συσκευασίας

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ – 39 –

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος: Πλάτος 280 mm, Ύψος 1200 mm, Βάθος 280 mm 
Χρώμα: Λευκό
Τροφοδοσία: Δίκτυο και μπαταρία
Κωδικός Προϊόντος: IM-DEZ-ML028P

Διαθέσιμα μοντέλα:

Αυτόματη επιτοίχια βάση E28

Αυτόματη αυτόνομη επιτοίχια 
βάση E28 PLUS

Χαρακτηριστικά προϊόντος

4 Δοσομετρητής: αυτόματος, ανέπαφος με δυνατότητα ρύθμισης της 
ποσότητας του αντισηπτικού.

4 Τροφοδοσία μέσω δικτύου (Ε28) ή δικτύου/ μπαταρίας (E28 PLUS)
4 φωτισμός / ένδειξη κατάστασης: LED RGB
4 Οικολογική λειτουργία

4 Σχεδιασμός και κατασκευή στην Πολωνία
4 Από ανοξείδωτο χάλυβα

Τεχνικά στοιχεία

Τροφοδοσία από δίκτυο και μπαταρία (2 σε 1)

Κωδικός Προϊόντος Χωρητικότητα Πλάτος Ύψος Βάθος

IM-DEZ-ML028

IM-DEZ-ML028P

5000 ml

5000 ml

280 mm 1200 mm

280 mm 1200 mm

280 mm

280 mm

1Τεμάχιο / Κιβώτιο

Πληροφορίες Συσκευασίας

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



Βρέξτε τα χέρια με ζεστό 

νερό. Εφαρμόστε το υγρό 

σαπούνι στην εσοχή της 

παλάμης.

Σαπουνίστε τις έξω πλευρές 

των χεριών σας. 

Σαπουνίστε τους 

καρπούς σας.

Σαπουνίστε τις παλάμες σας.

Ξεπλύνετε καλά τα χέρια και στεγνώστε τα προσεκτικά.

Πλέξτε τα δάχτυλά σας και 

σαπουνίστε τα μαζί.

Σαπουνίστε κυκλικά τους 

αντίχειρές σας.

Για αποτελεσματική προφύλαξη από βακτήρια, 
μυκοβακτηρίδια, ζυμομύκητες, ιούς HIV, HBV, HCV, 
Ebola, της γρίπης, SARS-CoV-2, Rota. Παρατεταμένη 
δράση έως και 3 ώρες

Τεχνική πλυσίματος

των χεριών

Προσπαθήστε να μην αγγίξετε χειρολαβές, πόρτες ή άλλα εξαρτήματα 

με τα πλυμένα χέρια σας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε μια 

χαρτοπετσέτα για να ανοίξετε την πόρτα.

Να θυμάστε

Συνολικός
χρόνος:
30 δευτ.

Μην 
ξεχάσετε να 

πλύνετε αυτά 
τα σημεία

– 40 –

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο



– 41 –

Λάβετε επαρκή ποσότητα 

από το αντισηπτικό. 

Τρίψτε ελαφρώς τα δάκτυλά  

σας επάνω στην παλάμη του 

αντίθετου χεριού. 

Τρίψτε ελαφρά τις παλάμες 

μεταξύ τους. 

Με περιστροφικές κινήσεις, 

τρίψτε τον αντίχειρα του κάθε 

χεριού. 

Τρίψτε την δεξιά παλάμη με την 

έξω πλευρά του αριστεριού 

χεριού και αντίστροφα.

Με κυκλικές κινήσεις, τρίψτε 

τα ακροδάχτυλα του κάθε 

χεριού στην αντίθετη 

παλάμη. 

Πλέξτε τα δάκτυλά σας και 

τρίψτε ελαφρά.

Μετά το στέγνωμα τα χέρια 

σας έχουν απολυμανθεί.

Για αποτελεσματική προφύλαξη από ιούς, βακτήρια, 
μυκοβακτηρίδια και ζυμομύκητες.

Τεχνική απολύμανσης

των χεριών

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο
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Οδηγίες χρήσης του 

δοσομετρητή

Ξεβιδώστε το καπάκι

του δοσομετρητή

Πιέστε το μπουκάλι ώστε 

το υγρό να εισρεύσει στον 

θάλαμο δοσομέτρησης

Γυρίστε το μπουκάλι και 

ρίξτε το υγρό στο νερό

Πώς να ετοιμάσετε το 

διάλυμα;

Απόδοση συμπυκνώματος 

(αριθμός λίτρων διαλύματος)

Για να επιτύχετε την επιθυμητή συγκέντρωση, μετρήστε την 
απαιτούμενη ποσότητα νερού σε μια λεκάνη και, στη συνέχεια, 
προσθέστε την ποσότητα του συμπυκνωμένου απολυμαντικού 
που αναγράφεται στον πίνακα.

Συγκέντρωση %

Ποσότητα
συμπυκνώματος
(σε ml)

Ποσότητα
νερού (σε ml)

0,25%

0,5%

1%

2%

3%

4%

Συγκέντρωση % Απόδοση συμπυκνώματος
(αριθμός λίτρων διαλύματος)

400 lt

200 lt

100 lt

50 lt

33 lt

25 lt

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

Καθαρισμός και 
απολύμανση επιφανειών 
και ιατρικού εξοπλισμού 
κατασκευασμένου από 
γυαλί, μέταλλο και 
καουτσούκ.

Kαθαρίστε τις επιφάνειες 
μετά από κάθε εργάσιμη 
ημέρα ή όποτε απαιτείται

®Quatrodes  Forte

®Quatrodes  Extra

0.5% σε 15 λεπτά 
(5 ml ανά 995 ml νερού)

1% σε 15 λεπτά 
(10 ml ανά 990 ml νερού

Velox Spray
Velox Top AF
Μαντηλάκια 
Medisept για την 
απολύμανση των 
χεριών και των 
επιφανειών

Ψεκάστε/ σκουπίστε την 
επιφάνεια και περιμένετε 
30 δευτερόλεπτα

Καθαρισμός και 
απολύμανση μικρών ή 
δυσπρόσιτων επιφανειών 
όπως επιφάνειες εργασίας, 
καρέκλες θεραπείας, 
οδοντιατρικές μονάδες

Πριν και μετά από κάθε 
επέμβαση, σε περίπτωση 
μόλυνσης ή όποτε 
απαιτείται

®Quatrodes  Unit NF Μετά από κάθε ασθενήΚαθαρισμός και 
απολύμανση 
οδοντιατρικών εδρών 

2% σε 15 λεπτά 
(20 ml ανά 980 ml νερού)
Ξεπλύνετε με νερό

®Velox  Foam Extra
®Velox  Wipes NA

Ψεκάστε/ σκουπίστε την 
επιφάνεια και περιμένετε για 
5 λεπτά

Καθαρισμός και 
απολύμανση επιφανειών 
ευαίσθητων στην αλκοόλη.

Όποτε απαιτείται

Ιατρικός
Εξοπλισμός

Επιφάνειες

®Viruton  BohrΚαθαρισμός και 
απολύμανση 
περιστροφικών οργάνων, 
όπως τροχοί, φρέζες και 
εργαλεία λείανσης

Βυθίστε για 15 λεπτά στο έτοιμο 
προς χρήση προϊόν

Αμέσως μετά τη χρήση. 
Ξεπλύνετε με νερό, 
στεγνώστε και 
αποστειρώστε.

®Viruton  PulverΚαθαρισμός και 
απολύμανση 
οδοντιατρικών και 
χειρουργικών εργαλείων, 
χειρουργικών συσκευών

Αμέσως μετά τη χρήση1% σε 30 λεπτά 
(10 g ανά 1 lt νερού)

®Velox  Spray
®Velox  Top AF

Καθαρισμός και 
απολύμανση 
οδοντιατρικών εργαλείων

Μετά τη χρήσηΨεκάστε/ σκουπίστε την 
επιφάνεια και περιμένετε 
30 δευτερόλεπτα

®Viruton  Extra

®Viruton  Forte

Καθαρισμός και 
απολύμανση 
αποτυπωτικών δίσκων, 
οδοντικών ναρθήκων και 
αποτυπωμάτων

Πριν την χρήση0.5% σε 15 λεπτά 
(5 ml ανά 995 ml νερού)

1% σε 15 λεπτά 
(10 ml ανά 990 ml νερού

Εργαλεία

Περιστροφικά
εργαλεία

®Velodes  Soft
®Velodes  Gel
®Velodes  Silk

Υγιεινή και χειρουργική 
απολύμανση των χεριών

Υγιεινή απολύμανση σε 
30 δευτερόλεπτα
(2 x 3 ml υγρού)
Χειρουργική απολύμανση σε 
90 δευτερόλεπτα
(2 x 3 ml υγρού)

Πριν και μετά από κάθε 
επέμβαση, σε περίπτωση 
μόλυνσης ή όποτε 
απαιτείται

®Velodes  Scrub
®Velodes  Soap

®Velodes  Soap Foam

Υγιεινό πλύσιμο χεριών Εφαρμόστε σε βρεγμένα χέρια 
ώστε να δημιουργηθεί ένας 
απαλός αφρός. Ξεπλύνετε με 
νερό.

Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα 
αφρού σε βρεγμένα χέρια, 
σαπουνίστε και ξεπλύνετε

Όποτε απαιτείται

®Velodes  Cream
®Velodes  Cream

Aloe Vera

Κάντε απαλό μασάζ στο δέρμα 
των χεριών και των νυχιών

Σε κάθε πλύσιμο χεριών ή 
όποτε απαιτείται

Φροντίδα χεριών

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΟΤΕ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΣ

Πλύσιμο
χεριών

Απολύμανση
χεριών

Επιστροφή 
στο Ευρετήριο
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