
• Endoskooppien ja leikkausinstrumenttien rutiinipuhdistukseen

• Erinomainen lian ja mikrobien puhdistusominaisuus

• Patentoitu multientsymaattinen koostumus joka liottaa laaja-
kirjoisten patogeenien biofilmimatriisin

• Ehkäisee ennalta kalliiden korjaus- ja huoltokustannusten syntymistä

Käyttökohteet Tuoteominaisuudet
• Ammattikäyttöön suunniteltu pesuaine 

rutiinipuhdistukseen
• Palauttaa lääkinnälliset laitteet puhtaudeltaan 

alkuperäiseen kuntoonsa
• Riippumattomat tutkimukset* osoittavat erittäin 

hyvän tehon läikkiintymisen estämiseen ja 
biofilmimatriisiin *saatavilla pyynnöstä

• Sopii kaikille materiaaleille
• Vakaa ja korkea entsymaattinen aktiivisuus
• Taloudellinen tiiviste, sekoitussuhde 0.5%
• CE-merkitty lääkinnällinen laite, luokka 1
• Biohajoavuus ≥ 99 % (OCDE 302B)
• ISO/TS standardi 15883-5: 2006, Annex F

Monientsymaattinen yleispesuaine lääkinnällisten laitteiden 
manuaalisesti suoritettavaan rutiinipuhdistukseen

Endoskoopit

Manuaaliseen tai 
ultraäänipuhdistukseen

Leikkaus- 
instrumentit

 enziMed® Prevent
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5 – 15% 
1 -  5% 
1 -  5% 

ionittomia pintakäsittelyaineita; 
anionisia pintakäsittelyaineita; 
sekvestrointiaineita;

Muut ominaisuudet
keltainen neste
1.06 +/-0.05 kg/l

Olomuoto :  
Tiheys :
pH tiivisteessä : 
pH, laimennus 0,5% : 6.8 +/- 0.5
Tuotteen väri on luonnollista ja se voi vaihdella 
tuotteiden välillä. Värivaihtelulla ei ole mitään 
vaikutusta tuotteen tehokkuuteen ja suorituskykyyn.

Pääainesosat

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.

Lisätietoja
• Huuhtele enziMed® Prevent tuotteella kaikki
  taipuisien endoskooppien ja jäykkien tähystimien 
   kanavat. Käytä tarkoitukseen sopivaa harjaa ja 
   noudata työpaikkasi puhdistusohjeita.

• Huuhtele puhtaalla vedellä ennen lääkinnällisten 
   laitteiden desinfiointia.

• Entsymaattinen aktiivisuus säilyy 8 tuntia 
    laimennuksen jälkeen, mikäli nesteen lämpötila ei 
    viilene. Mikäli vesi on kovaa (>10°d), niin pesuaineen 
    määrää voi lisätä veteen..

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

> 55°C.

• Vaihda puhdistusneste jokaisen käyttökerran jälkeen 
   jokaiselle lääkinnälliselle laitteelle erikseen.

• Uudista liotus säännöllisesti lian määrästä riippuen.

Toimituskoot
Pakkaus

5L    OL21506
6 x 1L    OL21508
2 x 5L     OL21509

Käyttöohjeet

    Yleiset
suositukset DaVinci instrumentit

manuaalinen ultraääni   manuaalinen  ultraääni

A. Suositeltu annostelu: 0.1% - 1 % (1-10 ml/l) 0.5 % - 1 % (5-10 ml/l) 0.1 % - 0.5 % (1-5 ml/l) 0.5 % - 1% (5-10 ml/l) 1 %  (10 ml/l)

B. Vaikutusaika:  1 - 15 min. 3 - 5 min. 1 - 15 min. 1- 15 min.  15 min.

C. Ideaali lämpötila:  20°C - 45°C 20°C - 40°C 20°C - 45°C 20°C - 40°C 40°C - 45°C

 REF

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

Käytä enziMed® Prevent tuotetta lääkinnällisten laitteiden (ei kertakäyttöisten) manuaaliseen tai 
puoliautomaattiseen puhdistukseen (peristalttinen pumppu): taipuisat ja jäykät endoskoopit, 
kirurgiset instrumentit jne. Yleensä veden lämpötilan nousu parantaa puhdistustehokkuutta. 
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