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Tuotteet pakataan
kierrätyskelpoisiin
pulloihin ja laatikoihin
mahdollisimman
energiatehokkaasti.
Huolehdimme osaltamme
siitä, että emme turhaan
kuormita ympäristöä.

Tuotteet ovat
turvallisuusarvioitu
EU kosmetiikka-asetus
1223/2009/EY
Noudattaa Euroopan
Unionin asetuksia
kosmeettisille
valmisteille.

Käyttöturvallisuustiedotteet
saat osoitteesta
www.walkimedical.fi

Iholle

Avalon
Avalon henkilöhygieniatuotteet ovat osa suurta Avalon
tuoteperhettä. Avalon tuotteet valmistetaan Suomessa
korkealuokkaisista raaka-aineista. Tuotteet ovat
turvallisuusarvioitu EU kosmetiikka-asetus 1223/2009/EY
mukaisesti, joka noudattaa Euroopan Unionin asetuksia
kosmeettisille valmisteille.
Tuotannossa käytetään kasviperäisiä ja synteettisiä
raaka-aineita, jotka ovat biohajoavia.
Avalon tuotteet eivät sisällä eteerisiä öljyjä, väriaineita
eivätkä mykerökukkaisten tai asteriperheen kasvien osia
tai niistä johdettuja raaka-aineita.
Raaka-aineastiat kierrätetään uusiokäyttöön ja tuotteet
pakataan kierrätyskelpoisiin pulloihin ja laatikoihin
mahdollisimman energiatehokkaasti käyttämällä
eko-luokiteltua sähköä. Tuotantolinjojen lämmitys sekä
käytetty vesi saadaan paikallisesta kaukolämpöverkosta.
Huolehdimme osaltamme, että emme kuormita turhaan
ympäristöämme.

Avalon-terveisin
Walki Medicalin väki

Vaivatonta ja hoitavaa puhtautta

Voidemainen pesuemulsio
herkälle ja kuivalle iholle

Hajustamaton
• Ihon kuivumista estävä
• Koko keholle sekä
vaippa-alueen iholle
• Pesuemulsio sekä puhdistaa
että hoitaa ihoa
• Öljy-vesiemulsio, tarkoitettu
käytettäväksi saippuan sijasta
• Ei tarvitse huuhtoa
• Väriaineeton
• pH 5.5
• Valmistaja Walki Medical Oy
Annosteluohje,
vaippa-alueen puhdistamiseen
• Pumppupullosta 1–2 painallusta
mieluummin kosteaan
pesukintaaseen
• Korkkipullosta noin
ruokalusikallisen verran

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Koko

6550

Korkki

6650
6750
6760

Kpl/pakk

500 ml

6

Pumppu

500 ml

6

Pumppu

1 000 ml

6

Dispenso

1 000 ml

8

Avalon

Vaivatonta ja hoitavaa puhtautta

Voidemainen pesuemulsio
herkälle ja kuivalle iholle

Miedosti hajustettu
• Koko keholle sekä
vaippa-alueen iholle
• Pesuemulsio sekä puhdistaa
että hoitaa ihoa
• Öljy-vesiemulsio, tarkoitettu
käytettäväksi saippuan sijasta
• Ei tarvitse huuhtoa
• pH 5.5
• Valmistaja Walki Medical Oy
Annosteluohje,
vaippa-alueen puhdistamiseen
• Pumppupullosta 1–2 painallusta
mieluummin kosteaan
pesukintaaseen
• Korkkipullosta noin
ruokalusikallisen verran

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Koko

6500

Korkki

6600
6700
8000
6400

Kpl/pakk

500 ml

6

Pumppu

500 ml

6

Pumppu

1 000 ml

6

Dispenso

1 000 ml

8

Kanisteri

3 000 ml

1

Avalon

Lacto pesuneste
hajustamaton

• Avalon Lacto pesuneste on lievästi hapan,
maitohappoa sisältävä, ihoa suojaava ja hoitava
pesuneste
• Sopii erinomaisesti kasvojen, vartalon ja
hiuksien päivittäiseen pesuun
• Sisältää suojaavia vitamiineja B3, B5, C ja E
• Iho pysyy pehmeänä ja vastustuskykyisenä
ulkoisia ärsykkeitä vastaan
• Estää myös bakteerikasvua ja hajun
muodostumista
• Väriaineeton
• pH 3.5
• Valmistaja Walki Medical Oy
TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Koko

8450

Pumppu

8490

Dispenso

Kpl/pakk

500 ml

6

1 000 ml

8

Hoitava Soft pesuneste
hajustamaton

• Hoitava pesuneste päivittäiseen käyttöön
• Vaativan ja herkän ihon pesuneste
• Väriaineeton
• Sisältää B3-, B5-, C- ja E-vitamiineja sekä
glyseriiniä, joka ehkäisee ihon kuivumista
• pH 6.0
• Valmistaja Walki Medical Oy
TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Koko

8405

Pumppu

8505

Dispenso

Kpl/pakk

500 ml

6

1 000 ml

8

Avalon

Hoitava pesuneste
hajustamaton

• Hoitava Avalon pesuneste ihon-,
hiusten- ja käsienpesuun
• Sisältää iholle tärkeitä B3-, B5-,
C- ja E-vitamiineja
• Sisältää myös glyseriiniä, joka
ehkäisee ihon kuivumista
• Väriaineeton
• Sopii usein toistuvaan pesuun,
pH 6.0
• Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Koko

8400

Pumppu

8500
8600
8700

Kpl/pakk

500 ml

6

Dispenso

1 000 ml

8

Kanisteri

3 000 ml

1

Kanisteri

5 000 ml

1

Hoitava lasten nestesaippua
hajustamaton

• Hoitava lasten nestesaippua
• Vaativan ja herkän ihon nestesaippua
• Sopii käsien ja kokovartalon päivittäiseen pesuun
• Väriaineeton
• Sisältää B3-, B5-, C- ja E-vitamiineja sekä glyseriiniä
• pH 5.0–6.5
• Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

8440

Koko

Pumppu

500 ml

Kpl/pakk

Käsienpesu rap
Käsien pesu
se on tärkee juttu,
oli käsissä iso
tai pienikin suttu.
Kato käsissä hengaa
ne bakteeriörkit
ja käsillä sä kuitenkin
kaikkee törkit.
Sormilla joskus sä
nenääsikin kaivat
ja siitä tulee
ne flunssavaivat.
Anna örkeille pataan
sä kunnolla,
nimittäin Avalon
lasten saippualla.
Katso rap-video
www.walkimedical.fi

6

Avalon

Shampoo

hajustamaton
• Hiuksille ja koko keholle
• Mieto yleisshampoo kaikille hiustyypeille
• Sisältää monia luonnonuutteita, mm. kamomillaa
ja hevoskastanjaa
• Uuteshampoo ravitsee ja kuntouttaa hiuspohjaa
• Antaa iholle pehmeyttä sekä estää kuivumista
• Väriaineeton
• pH 5.5
• Valmistaja Walki Medical Oy
TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Koko

6850

Pumppu

6950

Dispenso

Kpl/pakk

500 ml

6

1 000 ml

8

Hoitava hilseshampoo
hajustamaton

• Päivittäiseen käyttöön
• Ehkäisee hilseen muodostumista ja ylläpitää
hiusten ja hiuspohjan hyvinvointia
• Tasapainottaa talirauhasten toimintaa
• Pitää hiukset ja hiuspohjan virkeänä ja elinvoimaisena
PIROCTONE OLAMINE -tehoaineen vaikutuksesta
• Pesee hiuksesi hellävaraisesti puhtaaksi ja säilyttää
niiden luonnollisen elinvoimaisuuden
• Väriaineeton
• pH 5.5
• Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

8900

Koko

Pumppu

500 ml

Kpl/pakk

6

Avalon

Shampoo

mieto tuoksu
• Hiuksille ja koko keholle
• Mieto yleisshampoo kaikille hiustyypeille
• Sisältää virkistävää meloniuutetta
• Uuteshampoo ravitsee ja kuntouttaa
hiuspohjaa
• Antaa iholle pehmeyttä sekä estää
kuivumista
• Väriaineeton
• pH 5.5
• Valmistaja Walki Medical Oy
TILAUSTIEDOT
Tuotenro

6800

Koko

Korkki

6800P Pumppu

Kpl/pakk

500 ml

6

500 ml

6

6900

Dispenso

1 000 ml

8

6300

Kanisteri

3 000 ml

1

9860

Tuubi

60 ml

12

Hiushoito

kaikille hiuslaaduille, hajustamaton
• Avalon hiushoito tekee hiukset kiiltäviksi ja
antaa uutta ryhtiä ja runsautta.
• Selvittää hiukset hellävaraisesti ja tehokkaasti
päänahkaa ärsyttämättä.
• Ei sisällä silikonia, hajusteita eikä väriaineita.
• pH 5.5
• Käyttöohje: Hiero hoitohoitoa kosteisiin hiuksiin.
Anna vaikuttaa hetken ja huuhtele huolellisesti.
• Valmistaja Walki Medical Oy
TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Koko

6880

Pumppu

6860

Tuubi

Kpl/pakk

500 ml

6

60 ml

12

Avalon

Ihoöljy hajustamaton
• Vaativan, herkän ja kuivan ihon hoitoon
• Palauttaa kuivan ihon tasapainon
• Tuote ei sisällä vettä
• Lääkelaatuinen parafiiniöljy pehmittää,
suojaa ja kosteuttaa ihoa
• Imeytyy nopeasti ja palauttaa ihon
luonnollisen kosteustasapainon
• Iholle jäävä tuote
• Väriaineeton
• Valmistaja Walki Medical Oy
TILAUSTIEDOT
Tuotenro

8610

Koko

Pumppu

500 ml

Kpl/pakk

6

Perusvoide
hajustamaton

• Hoitava ja kosteuttava perusvoide
koko vartalolle
• Herkälle iholle jokapäiväiseen käyttöön
• Voide imeytyy nopeasti ja palauttaa
ihon luonnollisen kosteuden
• Antaa iholle pehmeyttä sekä estää
kuivumista
• Sisältää virkistävää Aloe Veraa
• Sisältää iholle tärkeitä
B3-, B5-, B6-, C- ja E-vitamiineja
• Väriaineeton
• pH 6.0
• Valmistaja Walki Medical Oy
TILAUSTIEDOT
Tuotenro

3500

Koko

Pumppu

500 ml

Kpl/pakk

6

Avalon

Käsivoide hajustamaton
• Hoitava ja kosteuttava
• Imeytyy nopeasti ja palauttaa ihon
luonnollisen kosteustasapainon
• Antaa iholle pehmeyttä sekä estää
kuivumista
• Sisältää hoitavia öljyjä ja glyseriiniä
• Väriaineeton
• pH 6.0
• Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

2500

Koko

Pumppu

Kpl/pakk

500 ml

6

Suojaava käsivoide
hajustamaton

• Suojaava ja korjaava käsivoide jokapäiväiseen käyttöön
• Suunniteltu erityisesti herkälle iholle
• Voide imeytyy nopeasti ja palauttaa ihon luonnollisen
kosteustasapainon
• Ehkäisee tehokkaasti käsien kuivumista
• Täydentää käsien omaa hydrolipidikalvoa
• Pitää käsien ihon virkeänä ja pehmeänä
• Sisältää B3-, B5-, B6-, C- ja E-vitamiineja
• Väriaineeton
• pH 6.0
• Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

2100

Koko

Korkki

100 ml

Kpl/pakk

24

Avalon

Käsidesi
Käyttöalue
• Hygieeniseen ja kirurgiseen
käsien desinfektioon
päivittäisessä käytössä.
Käyttöohje
• Hygieeninen käsien desinfektio
3–5 ml / 20–30 sekuntia, WHO:n
uusi suositus.
• Kirurginen käsien desinfektio
3 minuuttia käsien pysyessä
koko ajan kosteana.
• Pese likaiset kädet, annostele
käsidesiä ja hiero käsidesi
huolellisesti. Sormen päät,
kynsien alustat, sormien välit
ja peukalot.
• Alkoholin desinfektioaika on
sen kuivumisaika.

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Koko

7000

Pumppu

7500

Dispenso

75110

Korkki

Kpl/pakk

500 ml

6

1 000 ml

8

100 ml

24

Avalon

Ominaisuudet

Säilyvyys ja varastointi

• AVALON hoitava käsidesi on
turvallinen, hellävarainen ja tehokas.

• Säilytettävä yli + 5 °C lämpötilassa.

• Koostumukseltaan helposti leviävä ja
nopeasti kuivuva.
• Sisältää etanolin lisäksi kosteuttavaa
glyseriiniä sekä ihoa hoitavia ja
ihon kuivumista estäviä öljyjä.
Olomuodoltaan käsidesi on
miellyttävän tuntuinen.
• Hoitava vaikutus.
• Hajusteeton ja väriaineeton.

• Säilyvyys 5 vuotta valmistuksesta.
Avattuna 12 kk.
Tuote täyttää seuraavat
EN standardit
• EN 1500 Hygieeninen käsien
desinfektio
• EN 12791:2016 Kirurginen käsien
desinfektio

Koostumus

• EN 14476:2016 Virusidinen teho
(noro, adeno ja polio). Virusripuleissa
aina ensin saippuapesu.

• Etanoli 73,5p-% / 80-t%

• EN 13727 Bakteriologinen teho

• Glyseriiniä ja glyseriinijohdannaisia

• EN 13624 Yeastisidinen teho (hiiva)

• Aqua ad 100%
• p.H 7.6

Ympäristö
• Pullot valmistetaan PE-muovista.
• Pullot ovat kierrätyskelpoisia ja
poltettavia.
• Pakataan energiatehokkaasti
käyttämällä EKO-luokiteltua sähköä.

Käsidesi

Jos koskettaa...
Annostele 2–3 painallusta
AVALON käsidesiä.

Laita käsidesiä kämmenelle.
Kasta sormenpäät vuorotellen käsidesiin.

Hankaa käsidesiä huolellisesti
sormenpäihin ja kynsinauhoihin.

Hiero peukalot ja
pikkusormet erikseen.

Käyttöohjetarroja
saat osoitteesta
myynti@walkimedical.fi

EU:n kemikaaliasetus
REACH (1907/2006/EY)
Avalon-tuotesarjan käsideseissä
käytetään ainoastaan Altia Oyj:n
ETAX AA 12:sta. Altian etanoli on listattu
Euroopan kemikaaliviraston listalle
(EU 528/2012).

Hiero sormivälit huolellisesti vastakkain ja ristiin
ja jatka niin kauan kunnes käsidesi on haihtunut.

• Valmistaja Walki Medical Oy
www.walkimedical.fi

Avalon

MED-COMFORT® SENSITIVE
Pesumyssy mieto tuoksu
• Pesumyssy vuodepotilaiden
hiusten pesuun
• Pesumyssyyn on imeytetty
– vesi
– shampoo
– hoitoaine
• Ei tarvitse huuhtoa eikä kuivata
• Käyttö
– Avaamaton pakkaus
lämmitetään mikrossa
(600W) 30 sekunnin ajan
pakkaus kerrallaan
– Avaa varovasti paketti ja
aseta pesumyssy päähän
siten, että kaikki hiukset
peittyvät
– Hiero varovasti vähintään
3 minuuttia, kunnes hiukset
ovat läpimärät. Riisu myssy
• Huom!
– Ennen käyttöä testaa lämpö
ja jäähdytä jos on liian kuuma
– Ole erityisen varovainen,
jos käytetään huonosti
reagoivalla potilaalla,
sylilapsella tai hyvin
herkkäihoisella
– Myssyä ei saa uudelleen
lämmittää
TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Kpl/pkt

Pkt/ltk

Ltk/lava

701190

1

24

72

• Jokaisesta toimitettavasta erästä
valmistaja tekee mikrobiologiset
testit
• Hävitetään sekajätteenä
• Valmistusmaa Saksa

Avalon

Kostea pesukinnas

16 cm x 23 cm, hajustamaton
• 80 g kuitukangas
• Pesukinnas on kehitetty
päivittäiseen, kokovartalon
käsittävään pesuun
• Voidemainen ja hoitava
pesukinnas on tarkoitettu kuivan
ja herkän ihon puhdistukseen
• Erittäin hellävarainen
• Myös inkontinenssipotilaan
hygieniaan
• Kevyt lämmitys tai jäähdytys
lisäävät mukavuudentunnetta.
Mahdollinen lämmitys mikrossa
noin 30 sek tai vesi-hauteessa.
• Hygieniatason säilyttämiseksi
suositellaan käytettäväksi
omaa pyyhettä kuhunkin
pesualueeseen
• Väriaineeton
• Jokaisesta toimitettavasta erästä
valmistaja tekee mikrobiologiset
testit
• Käsitellään yhdyskuntajätteenä
tai energiajätteenä
• Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Kpl/pkt

Pkt/ltk

Ltk/lava

1180

8

30

55

Avalon

Pesuemulsio pesupyyhe
28 x 18 cm, hajustamaton

• 80 g kuitukangas
• Pesupyyhe on kehitetty
päivittäiseen, kokovartalon
käsittävään pesuun
• Voidemainen ja hoitava
pesuemulsiopyyhe on
tarkoitettu kuivan ja herkän ihon
puhdistukseen
• Myös inkontinenssipotilaan
hygieniaan
• Kevyt lämmitys tai jäähdytys
lisäävät mukavuudentunnetta.
Lämmitys mikrossa tai
vesihauteessa
• Hajustamaton ja väriaineeton
• Dermatologisesti testattu
• Hygieniatason säilyttämiseksi
suositellaan käytettäväksi omaa
pyyhettä kuhunkin pesualueeseen
• Käsitellään yhdyskuntajätteenä
tai energiajätteenä
• Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Kpl/pkt

Pkt/ltk

Ltk/lava

9600

12

36

50

Avalon

Pesuemulsio pesupyyhe
28 x 18 cm, mieto tuoksu

• 80 g kuitukangas
• Pesupyyhe on kehitetty
päivittäiseen, kokovartalon
käsittävään pesuun
• Voidemainen ja hoitava
pesuemulsiopyyhe on
tarkoitettu kuivan ja herkän ihon
puhdistukseen
• Myös inkontinenssipotilaan
hygieniaan
• Kevyt lämmitys tai jäähdytys
lisäävät mukavuudentunnetta.
Lämmitys mikrossa tai
vesihauteessa
• Mieto tuoksu korostaa
puhtaudentunnetta
• Väriaineeton
• Dermatologisesti testattu
• Hygieniatason säilyttämiseksi
suositellaan käytettäväksi omaa
pyyhettä kuhunkin pesualueeseen
• Käsitellään yhdyskuntajätteenä
tai energiajätteenä
• Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Kpl/pkt

Pkt/ltk

Ltk/lava

9500

12

36

50

Avalon

Kostea ihonpuhdistuspyyhe
20 x 30 cm, hajustamaton

Käyttövalmis kostea pyyhe

Hygieeninen pakkaus

• Pehmeä ja kostea pyyhe on tarkoitettu
jokapäiväiseen puhdistukseen ja
inkonttinenssihoitoon

• Yksittäinen pyyhe voidaan ottaa
helposti pakkauksesta koskettamatta
muita liinoja, jolloin vältetään
tartuntojen leviäminen

• 40 g kuitukangas
Vaihtoehto vedelle ja saippualle,
puhdistaa, suojaa ja kosteuttaa
herkkää ihoa

• Pakkauksen läppäkansi pitää liinat
kosteina ja raikkaina
• Jokaisesta toimitettavasta erästä
valmistaja tekee mikrobiologiset testit

• Ihoa ei tarvitse huudella tai
kuivata käytön jälkeen

• Käsitellään yhdyskuntajätteenä tai
energiajätteenä

• Auttaa säilyttämään ihon
pH-tasapainon

• Valmistaja Walki Medical Oy

• Väriaineeton
• Ei sisällä alkoholia

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Kpl/pkt

Pkt/ltk

Ltk/lava

9800

40

24

30

Avalon

Tarpeen tullen
miesten virtsankerääjä ”sorsa”
Tekniset tiedot

• Kertakäyttöinen

• Muovisäiliö; pitää nesteen säiliössä,
sinetöidyt saumat

• Yksityisyyttä arvostava

• Imukerros; imukykyinen materiaali,
absorbent ja sellu. Sisältö muuttuu
nopeasti geeliksi, ei vuotovaaraa.
Sisältää hajua poistavan tamponin

• Hygieeninen

• Rengas; helppo asettaa paikalleen

• Henkilökunnan aikaa säästävä

• Imukyky; 750 ml

• Helppo ottaa mukaan

• Huomaamaton
• Helppokäyttöinen
• Vähän tilaa vievä

• Ekologisesti puhdas geeli voi olla
kerääjässä sisällä jopa 1–2 vuorokautta,
ei hajuhaittoja
• Valmistusmaa Saksa

1.

2.

3.

4.

TILAUSTIEDOT
Tuotenro

Kpl/ltk

Ltk/lava

5110

100

72

Avalon

Pullotelineet
• Ruostumatonta terästä
• Laadukkaasti viimeistelty
• Yksittäin pakattu
• Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT
Tuotenro Tuote

Kpl/pakk

Kpl/ltk

4100

Dispensoteline
lyhyt vipu 5,5 cm

1

30

4110

Dispensoteline
pitkä vipu 14,0 cm

1

30

Kpl/pss

Pss/ras

Ras/ltk

Kpl/ltk

1

10

4

40

Kpl/pss

Pss/ras

Ras/ltk

Kpl/ltk

1

10

4

40

Tuotenro Tuote

4120

tippa-alusta

Tuotenro Tuote

4000

sängynpäätyteline

Tikinmaankatu 15, 37630 Valkeakoski
Puh. 020 729 0230 • myynti@walkimedical.fi
www.walkimedical.fi

11052021

Avalon

