
• Nopeuttaa instrumenttien kuivumista automaattisen uudelleenkäsittelyn 
jälkeen

• Estää mineraalisaostumien muodostumisen (esim. kalkki)

• Mahdollistaa kuivumisen jälkeen  juovattomat  instrumentit

Käyttökohteet Tuoteominaisuudet
• Ammattikäyttöön suunniteltu pesuaine 
   rutiinipuhdistukseen

• Sopii käytettäväksi huuhteluaineena kaikkien 
   kirurgisten instrumenttien pesussa

• Helpottaa instrumenttien kuivumista 
   muodostamalla niiden pinnalle vesikalvon, 
   jolloin ei synny pisaroita eikä juovia

• Taloudellinen tiiviste, sekoitussuhde 
   0.05% - 0.5%

• CE-merkitty lääkinnällinen laite, luokka 1

• Biohajoavuus ≥ 95 % (OCDE 302B)

Kuivumista nopeuttava entsymaattinen huuhteluaine kirurgisten ja 
hammashuollon instrumenttien automaattiseen uudelleen käsittelyyn

Ultraääni

Kirurgisten ja hammashuollon instrumenttien 
automaattiseen puhdistamiseen

enziMed® Dry

Pesu- ja
desinfiointilaitteet

auttaa terveydenhoitoalaa vapautumaan biofilmistä 1/2



Käyttöohjeet

 Käytetään kirurgisten instrumenttien ja uudelleenkäytettävien lääkinnällisten laitteiden 
puhdistukseen tarkoitetuissa pesu- ja desinfiointilaitteissa.

Vaihe Esihuuhtelu Puhdistus Huuhtelu Lämpö-
desinfiointi

Kuivaus

Lämpötila kylmä vesi 45°C 25°C 93-96°C 120-130°C
Tuote

-

enziMed® 
Instrument 

Washer 
0.3% - 0.5%*

- enziMed® Dry 
0.05% - 0.1% -

Kesto 1 min 5 - 10 min* 1 min 3 min 15 min

* Validiointi: WFK (Saksa), pitoisuus 0.4% ja puhdistusjakson kesto 10 minuuttia standardin ISO15883-5 mukaisesti

• Jakson todellinen kesto ei vastaa yllä mainittujen vaiheiden yhteenlaskettua aikaa, koska siihen
lisätään tyhjennys- ja lämmitysajat, jotka ovat yksilöllisiä eri merkkisille pesu- ja desinfiointilaitteille.

• Tuotteen annostelumäärä ja vaikutusaika on vahvistettava pesu- ja desinfiointilaitteen
laatuhyväksyntätestauksen aikana.

• Esihuuhtelu- ja huuhteluvaiheita koskevat ohjeet ovat vain informatiivisia joita OneLife S.A. suosittelee.

1 - 5% 
< 1%
10 - 15%
1 - 5%

ionittomia pintakäsittelyaineita; 
aniottomia pintakäsittelyaineita;
sitruunahappoa; 
sekvestrointiaineita

Olomuoto : 
Tiheys :
pH tiivisteessä : 
pH laimennus 0,1% :

Väritön, läpinäkyvä neste 
1.05 +/-0.05 kg/l
2.0 +/- 0.5
5.5 +/- 0.5

Entsymaattinen 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.

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

Toimituskoot
Pakkaus
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