enziMed®
Instrument Washer
Vaahtoamaton entsymaattinen pesuaine kirurgisten instrumenttien
automaattiseen rutiinipuhdistamiseen
• Entsymaattinen tiiviste jolla on erittäin hyvä suorituskyky irrottaa

instrumenteista orgaanisia yhdisteitä, kuten verta, kudoksia ja biofilmiä

• Erinomainen entsymaattinen aktiivisuus
• Entsymaattinen valmiste jolla on mieto pH-arvo

Käyttökohteet

Tuoteominaisuudet

Kirurgisten instrumenttien automaattiseen
rutiinipuhdistamiseen

• Ammattikäyttöön suunniteltu pesuaine
rutiinipuhdistukseen

Leikkausinstrumentit

Pesu- ja
desinfiointilaitteet

• Mieto pH
• Sopii kaikille kirurgisille materiaaleille
• Pesuliuos vaihdetaan joka käyttökerran
jälkeen
• Taloudellinen tiiviste, sekoitussuhde 0.4%
• CE-merkitty lääkinnällinen laite, luokka 1
• Biohajoavuus ≥ 95 % (OCDE 302B)
• ISO/TS 15883-5, Annex N

auttaa terveydenhoitoalaa vapautumaan biofilmistä
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Käyttöohjeet
Käytetään kirurgisten instrumenttien ja uudelleenkäytettävien lääkinnällisten laitteiden
puhdistukseen tarkoitetuissa pesu- ja desinfiointilaitteissa.
Vaihe

Esihuuhtelu

Puhdistus

Lämpötila
Tuote

kylmä vesi

45°C
enziMed®
Instrument
Washer
0.3% - 0.5%*
5 - 10 min*

1 min

Kesto

Huuhtelu
25°C

Lämpödesinfiointi
93-96°C

Kuivaus
120-130°C

-

enziMed® Dry
0.05% - 0.1%

-

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.

Muut ominaisuudet
Olomuoto :
Tiheys :
pH tiivisteessä :
pH laimennus 0,4% :

kirkas keltainen neste
1.04 +/-0.05 kg/l
9.0 +/- 0.5
avoin

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

Toimituskoot
Pakkaus
5L
10L

REF
OL20206
OL20210

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

Pääainesosat
5 - 15%
1 - 5%
< 1%

ionittomia pintakäsittelyaineita;
sekvestrointiaineita;
korroosion estäjä

Entsymaattinen yhdiste

Varotoimenpiteet
• Käytä suojakäsineitä. Jatkuvassa käytössä on
suositeltavaa suojata käsivarret. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen 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
SYMPPIS - Terveenä kotiin™
Versio: 28/01/2020FI

2/2

