
PRZEZNACZENIE KIEDY?DOZOWANIEPRODUKT KTO?

Dezynfekcja małych, 
trudnodostępnych 

powierzchni (kozetki, 
blaty, stoły, fotele, 

klamki itp.) 

POWIERZCHNIE

PLAN HIGIENY
dla solarium, gabinetów kosmetycznych

i salonów fryzjerskich

spryskać z odległości ok. 30 cm
 i pozostawić do wyschnięcia

na 30 sek.

codziennie,
w razie potrzeby

gotową do użycia pianką spryskać 
powierzchnię i odczekać 15 min.  

Mycie i dezynfekcja
dużych powierzchni  

Medi Spray
lub
® Velox Top AF
lub

  Protect Spray

® Velox Foam Prim

® Quatrodes Extra
lub

® Quatrodes One
lub

® Quatrodes Forte

ZASTOSOWANIE

Mycie i dezynfekcja 
delikatnych powierzchni 

(solaria, lampy itp.)

dezynfekcja 
po każdym kliencie

codziennie,
w razie potrzeby

sporządzić roztwór 0,5% 
® ®(Quatrodes  Extra, Quatrodes  

One): 5 ml na 995 ml wody lub    
®4% (Quatrodes  Forte) 40 ml na 

960 ml wody, umyć mopem, czas 
dezynfekcji - 15 min., pozostawić 

do wyschnięcia

Dezynfekcja
wanny z hydromasażem

® Quatrodes Unit
sporządzić roztwór 4%: 40 ml na 

960 ml wody, pozostawić w 
obiegu na 15 min.

dezynfekcja 
po każdym kliencie

NARZĘDZIA

RĘCE

Dezynfekcja 
przyrządów

kosmetycznych
i fryzjerskich

spryskać z odległości ok. 30 cm 
i pozostawić do wyschnięcia

na 30 sek.

bezpośrednio
po użyciu

Dezynfekcja narzędzi
kosmetycznych

i fryzjerskich

Odkażanie rąk 

Mycie rąk

sporządzić roztwór 0,5% (5 ml na 
995 ml wody) lub 1% (10 ml na 
990 ml wody) i zanurzyć w nim 

narzędzia na 30 minut 
 

® Viruton Extra
lub

®Viruton  Forte

w razie potrzeby

pobrać 3 ml preparatu 
na suche ręce i wcierać 

przez 30 sekund 

pobrać z dozownika 
mydło w płynie, 

nanieść na zwilżone dłonie 
i umyć

przed każdym 
zabiegiem i po jego 

zakończeniu

®Velodes  CreamPielęgnacja rąk
po każdym 
myciu rąk 

lub w razie potrzeby

pobrać z dozownika krem 
i delikatnie wmasować 

w skórę dłoni i paznokcie

®Velodes  Scrub
lub

®Velodes  Soap

Dezynfekcja narzędzi
kosmetycznych

i fryzjerskich

dezynfekcja 
po każdym kliencie

dezynfekcja 
po każdym kliencie

 Alodes N
gotowy do użycia,

 zanurzyć w nim narzędzia 
na 15 minut 

Uwaga! Wszystkie przedmioty jednorazowe i odpady zbierać natychmiast po użyciu do oznakowanych pojemników przeznaczonych do tego celu, 
następnie postępować zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

®Velodes  Soft

Medi Spray
lub
® Velox Top AF
lub

  Protect Spray


