enziDent® Flow
Monientsymaattinen pesuaine biofilmin poistoon puhdistettaessa ja ylläpidettäessä hammashoidon lääkinnällisiä laitteistoja, vesilinjoja ja imujärjestelmiä

• Patentoitu monientsymaattinen yhdiste
• Hajottaa orgaanisen lian ja biofilmimatriisin vähentäen
myös uudelleenkontaminoitumisriskiä

• Mahdollistaa vesilinjojen ja imujärjestelmien
perusteellisen puhdistamisen

Käyttökohteet

Tuoteominaisuudet
• Ammattikäyttöön suunniteltu pesuaine
rutiinipuhdistukseen

Laitteistot &
imujärjestelmät

• Mieto, monietsymaattinen yhdiste
• Riippumattomat tutkimukset* osoittavat
erittäin hyvän tehon läikkiintymisen estämiseen ja biofilmimatriisiin *saatavilla pyynnöstä
• Sopii kaikille materiaaleille
Manuaalinen puhdistus

• Tiiviste taloudelliseen käyttöön
• Vakaa ja korkea enzymaattinen aktiivisuus
• CE-merkitty lääkinnällinen laite, luokka I
• Biohajoavuus ≥ 95 % (OCDE 302B)

auttaa hammashoitoa vapautumaan biofilmistä
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Käyttöohjeet
Käytä enziDent® Flow tuotetta joka kerta, kun vesilinjoja ja imujärjestelmiä puhdistetaan jotta
lika saadaan poistetuksi täydellisesti ja mikrobibiofilmin muodostuminen saadaan estetyksi.
A. Vakioannostelu : 1% . 25ml lisätään 2.5 litraan vettä
B. Vaikutusaika normaalikäytössä : vähintään 10 minuuttia
C. Ihanteellinen käyttölämpötila : 40 - 45°C (min. 30°C ja max. 55°C)

Lisätietoja

Muut ominaisuudet

• Soveltuu hammashoitolaitteiden puhdistamiseen;
vesilinjat ja imujärjestelmät. Noudata käyttöohjeita ja
tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.

		

• Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi noudata lämpötilasuosituksia; tehokkuutta ei voi taata jos lämpötila on
> 55°C.
• Huuhtele runsaalla vedellä ennen desinfiointia ja
sterilointia.
• Entsymaattinen aktiivisuus säilyy 8 tuntia laimennuksen
jälkeen.
• Noudata valmistajan ohjeita automaattisia laitteistoja
käytettäessä.

Kirkas, vihreä neste
1.156 +/-0.01
8.5 +/-0.5
7.5 +/-0.5

Pääainesosat
1 - 5%
< 1%
< 1%
< 1%

ionittomia pintakäsittelyaineita;
anionisia pintakäsittelyaineita;
sekvestrointiaineita;
tuoksuaineita

Patentoitu monientsymaattinen yhdiste

Varotoimenpiteet
Toimituskoot
Tuotetunnus

Pakkaus

			

2 x 1L
6 x 1L
2 x 5L

• Käytä suojakäsineitä. Jatkuvassa käytössä on
suositeltavaa suojata käsivarret. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.
• Säilytäalkuperäisessäpakkauksessa,.suljettuna,
+4°C -25°C lämpötilassa.
Optimaalisen tuloksen varmistamiseksi noudata
« Expiry date/Viimeinen myyntipäivä » ohjetta.
• Käytön lopettaminen: noudata paikallisia
jätemääräyksiä

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