
• Patentoitu monientsymaattinen yhdiste

• Entsyymit hajottavat orgaanisen lian ja biofilmimatriisin

• Valmistelee instrumentit tehokasta sterilointia varten

Käyttökohteet Tuoteominaisuudet
• Ammattikäyttöön suunniteltu pesuaine

rutiinipuhdistukseen

• Mieto, monietsymaattinen yhdiste

• Palauttaa instrumentit puhtaudeltaan
alkuperäiseen kuntoonsa

• Riippumattomat tutkimukset* osoittavat
erittäin hyvän tehon läikkiintymisen
estämiseen ja biofilmimatriisiin *saatavilla pyynnöstä

• Sopii kaikille materiaaleille

• Tiiviste taloudelliseen käyttöön

• Vakaa ja korkea entsymaattinen aktiivisuus

• CE-merkitty lääkinnällinen laite, luokka I

• Biohajoavuus ≥ 95 % (OCDE 302B)

enziDent®

Monientsymaattinen pesuaine biofilmin poistoon hammashuollon 
lääkinnällisistä instrumenteista

Hammas-
instrumentit

Hammas-
implantit

Manuaaliseen tai 
ultraäänipuhdistukseen

auttaa hammashoitoa vapautumaan biofilmistä
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Muut ominaisuudet
Olomuoto :
Tiheys :
pH tiivisteessä :
pH nesteessä 1% :

Keltainen neste
1.053 +/-0.01
8.5
7.8 +/-0.5

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

Pääainesosat
1 - 5% ionittomia pintakäsittelyaineita; 
1 - 5% anionisia pintakäsittelyaineita;
< 1% sekvestrointiaineita; 
< 5% korroosion estäjiä 
Patentoitu monientsymaattinen yhdiste

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.

onelife-biofilmfree.com

Lisätietoja
• Instrumentit tulee huuhdella ennen niiden upottamista 
   enziDent® nesteeseen ainoastaan mikäli ensimmäi-
   sessä liotuksessa on käytetty ainetta jonka pH >10 tai 
   se on sisältänyt hapettavia aineita (peretikkahappo, 
   vetyperoksidi, kloriiniperäiset raaka-aineet) tai fenoleja.

• Noudata optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi lämpö-
   tilasuosituksia; tehokkuutta ei voi taata jos lämpötila on

> 55°C.

• Huuhtele runsaalla vedellä ennen desinfiointia ja 
   sterilointia

• Entsymaattinen aktiivisuus säilyy 8 tuntia laimennuksen 
   jälkeen

• Uudista liotus säännöllisesti lian määrästä riippuen

Toimituskoot
         Pakkaus

5L
2 x 1L 
6 x 1L

Tuotetunnus 

OL20806 
OL20807 
OL20808 

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

Käyttöohjeet
Käytä enziDent® tuotetta joka kerta, kun instrumentteja puhdistetaan jotta lika saadaan poiste-
tuksi kunnolla ja läikkiintyminen sekä biofilmimatriisin muodostuminen saadaan estetyksi 

A. Vakioannostelu : 1%*. Annostus 2%*, mikäli vesi on kovaa tai instrumentit ovat hyvin likaisia tai
veden lämpötila < 30°C

B. Vaikutusaika : 15 minuuttia
C. Ihanteellinen käyttölämpötila : 40 -  45°C (min. 30°C ja max. 55°C)

* Katso laimennustaulukko alhaalla

Laimennustaulukko (pullon annostelupää: 25ml)
Nestemäärä (l) 0,5 1 2 3 4 5 10 15

enziDent® 
 1% - 2% 

(ml)
5 - 10 10 - 20 20 - 40 30 - 60 40 - 80 50 - 100 100 - 200 150 - 300
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