
• Neutraali, matalavaahtoinen monientsymaattinen pesuaine

• Kirurgisten instrumenttien ja endoskooppien tehokkaaseen puhdistukseen

• Monikäyttöinen ja kustannustehokasp-

Käyttökohteet Tuoteominaisuudet
• Ammattikäyttöön suunniteltu pesuaine 

rutiinipuhdistukseen

• Soveltuu lääkinnällisten laitteiden 
manuaaliseen, puoli- ja automaattiseen 
puhdistukseen. Myös ultraäänellä 
tapahtuvaan puhdistamiseen

• Useille materiaaleille - ei kertakäyttöisille

• Pesu- ja desinfiointilaitteessa ei tarvitse olla 
neutralisointivaihetta.

• Kirkas, hajusteeton ja väriaineeton neste

• Entsymaattinen aktiivisuus säilyy 8 tunnin 
ajan laimennuksesta. Tee uusi liuos 
likaisuusasteen mukaisesti.

• CE-merkitty lääkinnällinen laite, luokka 1

Matalavaahtoinen monientsymaattinen pesuaine 
lääkinnällisten laitteiden pesuun (ei kertakäyttöisten)

Automaattiseen 
puhdistamiseen

enziMed® Standard

Endoskoopit Leikkaus- 
instrumentit

Manuaaliseen tai puoli-
automaattiseen puhdistukseen

auttaa terveydenhoitoalaa vapautumaan biofilmistä 1/2



Pääainesosat
1 - 5% 
1 - 5% 
1 - 5% 
< 1% 

ionittomia pintakäsittelyaineita; 
anionisia pintakäsittelyaineita; 
sekvestrointiaineita;
entsyymejä (proteaasi, lipaasi, 
amylaasi)

Muut ominaisuudet
Olomuoto : Haalea keltainen neste
Tiheys 20°C (kg/L) : 1.045  +/- 0.010 

8,5 +/- 0.5pH : 
pH, laimennus 1% : 8,0 +/- 0.5

Tuotteen väri on luonnollista ja se voi vaihdella 
tuotteiden välillä. Värivaihtelulla ei ole mitään 
vaikutusta tuotteen tehokkuuteen ja suorituskykyyn.

Varotoimenpiteet

• Käytä suojakäsineitä. Jatkuvassa käytössä on
suositeltavaa suojata käsivarret. Tutustu käyttö- 

    turvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.

• Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa,
suljettuna, +4°C - 25°C lämpötilassa.
Optimaalisen tuloksen varmistamiseksi noudata
« Expiry date/Viimeinen myyntipäivä » ohjetta.

• Käytön lopettaminen: noudata paikallisia
jätemääräyksiä.

Lakisääteiset tiedot
• biohajoavuus >99%

 OCDE 302B (Zahn-Wellens testi).

• Täyttää puhdistusaineita koskevan Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
648/2004 vaatimukset.

• Vastaa lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin
93/42/ETY vaatimuksia.

Toimituskoot
PakkausREF

OL20506 
OL20508 
OL20510 
OL29530

1 x 5L 
6 x 1L
1 x 10L
1 x 20L

 Käyttöohjeet

Soveltuu lääkinnällisten laitteiden manuaaliseen, puoli- ja automaattiseen puhdistukseen

A. Perusannostelu: 0.3% - 1% (3 ml - 10 ml / litra) likaantumisasteen mukaisesti.
B. Vaikutusaika:  vähintään 1 minuutti;  ihanneaika 5 - 10 minuuttia
C. Ihanteellinen käyttölämpötila: -> Manuaalinen: 40 - 45°C (min. 30°C – max. 55°C) 

-> Automaattinen: 50°C (max. 55°C)

Maahantuonti & markkinointi:
SYMPPIS International Oy
PL 67, 02771 Espoo
puh. 020 735 3333
www.symppis.com - info@symppis.com
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