V E S FEN

-

NOVO UčlNKOVITO RAZKUžlLO

»BELUPO«- tovarna zdravil Ludbreg je v sodelovanju z ameriško firmo »VESTAL« začela izdelovati dezinficiens Vesfen, ki na bazi polsintetičnih fenolov v
kombinaciji z detergentom že v nizki koncentraciji močno dezinficira in uničuje
bakterije (po Gramu pozitivne in po Gramu negativue), glivice, vibrione kolere,
bacile tuberkuloze in viruse.
Prednost Vesfena je v tem, da je hkrati detergent in dezinfekcijsko sredstvo.
Zato njegova uporaba ne zahteva dvojnega postopka, tj. pranja in dezinfekcije.
VESFEN 2 D je tekoče dezinfekcijsko milo, ki ga uporabljamo predvsem v sanitarijah osebja, ki dela pri živilih. Tu lahko k vsakemu umivalniku montiramo po
en dozator (dispenzer), v kuhinjah, v trgovinah in skladiščih z živili ter na mestih,
kjer si delavci običajno umivajo roke.
Razumljivo je, da ga lahko uporabljamo tudi v zdravstvenih ustanovah: v ambulantah, laboratorijih, pri cepljenju, pri delu z bolniki in v izolirnicah.
Vesfen 2 D se dobi v originalni litrski plastični posodi, uporabljamo ga skupaj
z dispenzerjem, ki ga namestimo nad umivalnik. Enkratni stik gume nam skozi
cevčico iztisne pravo količino mila. Litrsko dozo lahko polnimo iz petlitrskih
posod.
VESFEN 256 uporabljamo za dezinfekcijo delovnih površin, na katerih so kužne klice predmetov, kjer se pripravljajo živila, za pranje in sočasno dezinficiranje
tal, v prostorih živilskih skladišč ter v sanitarijah in pa v prostorih s sumljivo
obolelimi bolniki.
VESFEN zaščitna krema dezinficira kožo in je priporočljiva predvsem v živilski industriji. Vtremo jo v kožne pore in tako uničuje mikroorganizme še najmanj
10 ur po uporabi, hkrati pa je pri pOf:,ostnemumivanju rok tudi zaščitna krema
za kožo.
Pri nas sta Vesfen testirali Vojnomedicinska fakulteta v Beogradu in Katedra
za mikrobiologijo in virologijo pri medicinski fa1mlteti V Zagrebu. Obe ustanovi
sta dali najugodnejšo oceno.
Vesfen in dispenzerji se naročajo pri Belupo-Ludbreg SR Hrvatska ali pri Kemofarmaciji v Ljubljani, Metelkova 7.
N.J.

PRISPEVKI V TlSKOVNI SKLAD
V tiskovni sklad so prispevali: DMS Slovenj Gradec din 500.-, DMS Ptuj
din 400.~, DMS Novo mesto din 500.-, Bolnišnica za predinvalidno mladino Nova
Gorica din 1000.-, dr. Ruža šegedin (avtorski honorar) din 678.-, prof. dr. Peter
Kartín (avtorski honorar) din 420.-, Julka Kuzma, Ljubljana din 20.-, Marina
Velepič, Ljubljana (avtorski honorar) din 496.-.
Za vse vaše razumevanje iskrena hvala!
Uprava ZO
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