
CZ: 

Velodes® Soft 

Kapalný alkoholový přípravek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou 

• S obsahem ochranných kosmetických složek 

• Dermatologicky testováno 

• Příjemná vůně 

Alkoholový přípravek určený k hygienické (HDR) a chirurgické (CHDR) dezinfekci rukou. Spektrum 

účinnosti: baktericidní, fungicidní (C. albicans), tuberkulocidní, omezeně virucidní (Rota virus, obalené 

viry vč. Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV). 

 

Návod k použití: Přípravek se používá neředěný. Naneste jej rovnoměrně, v dostatečném množství na 

ruce a pečlivě rozetřete (viz metodický pokyn pro dezinfekci rukou). Ponechte působit po předepsanou 

expoziční dobu. Ruce musí být po celou dobu působení přípravku vlhké.   

Hygienická dezinfekce rukou (dle EN 1500): vtírejte dostatečné množství přípravku do suchých, čistých 

rukou po dobu 30 sekund. Chirurgická dezinfekce rukou (dle EN 12791): vtírejte dostatečné množství 

přípravku do suchých, čistých rukou po dobu 90 sekund. 

Přípravek má prodloužený remanentní účinek u CHDR po dobu 3 hodin. Pouze pro profesionální použití.  

Používejte biocid bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte přiložené pokyny.  

 

Mikrobiologická účinnost (nízké znečištění): • baktericidní dle EN 13727 - 30 s, 60 s (vyšší znečištění) • 

fungicidní (C. albicans) dle EN 1275 - 30 s, dle EN 13624 - 30 s • tuberkulocidní (M. terrae) dle EN 14348 - 

30 s • obalené viry (Vaccinia, BVDV, vč. HBV, HCV, HIV, chřipkové viry aj.) dle EN 14476 - 30 s • Rota virus 

dle EN 14476 - 45 s 

 

Obsah účinné látky ve 100 g přípravku: 60 g propan-2-ol, 0,5 g chlorhexidin diglukonát 

Bezpečnostní upozornění: Obsahuje isopropanol (CAS: 67-63-0).  

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. 

H226: Hořlavá kapalina a páry. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. 

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. 

Zákaz kouření. P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 

usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li k nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 



P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P370 + P378: V případě 

požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj typu ABC. P403 + P233: Skladujte na dobře větraném 

místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501: Odstraňte obsah/ obal v souladu s platnými právními 

předpisy pro třídění odpadu resp. zbytkovými obaly. Složky dle nařízení (ES) č. 648/2004: datový list 

složek naleznete na stránkách výrobce. Skladujte a přepravujte v originálním obalu, v temnu a suchu při 

teplotě od +5 do +25°C. Chraňte před mrazem. Nesměšujte s jinými výrobky. Produkt neodstraňujte do 

odpadních vod. Prázdné a uzavřené obaly předejte k zneškodnění osobě oprávněné k nakládání s 

odpady. Nespotřebované zbytky přípravku: viz bezpečnopstní list. Pokyny pro předlékařskou první 

pomoc: Při zasažení očí: Ihned vypláchněte čistou vlahou tekoucí vodou, vyjměte kontaktní čočky jsou-li 

nasazeny a lze je vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování dalších 15 minut. Při požití: vypláchněte 

ústa velkým množstvím vody, dejte pít jednu až dvě sklenice vody po malých doušcích a nevyvolávejte 

zvracení. Při podráždění kůže: důkladně opláchněte vodou. Při masivním nadýchání: dopravte 

postiženého na čerstvý vzduch dokud nevolnost a zavratě nezmizí. Při přetrvávajících obtížích vždy 

vyhledejte neprodleně lékaře. Minimální trvanlivost: 36 měsíců od data výroby. 

Bezpečnostní list přípravku naleznete na www.medisept.pl 

 

Možné přímé a nepřímé vedlejší účinky: V případě opakované, dlouhodobé expozice nebo v 

koncentracích nad mezními hodnotami přípustné expozice na pracovišti se mohou objevit vedlejší účinky 

na zdraví v závislosti na způsobu expozice: Styk s kůží a očima (akutní účinek): Způsobuje vážné 

podráždění očí. Expoziční čas pro toxicitu pro specifické cílové orgány (STOT): Vystavení vysokým dávkám 

může nepříznivě ovlivnit nervový systém, který způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, závratě, ospalost, 

zvracení a v závažných případech může vést k bezvědomí.  

Varování 
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Číslo šarže (LOT): 

Exspirace:  

Balení: 250ml sprej, 500ml láhev, 500ml láhev s pumpičkou, 1L láhev, 1L plastový sáček do dávkovače, 5L 

kanystr 
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