
• Patentoitu monientsymaattinen erikoisyhdiste joka tehoaa biofilmeihin

• Erittäin vaikeasti puhdistettaville lääkinnällisille laitteille

• Liuottaa erilaisten patogeenien biofilmimatriisin

• Vaihtoehto kalliiden korjausten / ylläpidon sijaan

Käyttökohteet Tuoteominaisuudet
• Ammattikäyttöön suunniteltu erikoispesuaine
• Neutraali pH, monientsymaattinen
• Palauttaa lääkinnälliset laitteet puhtaudeltaan

alkuperäiseen kuntoonsa
• Riippumattomat tutkimukset* osoittavat

erittäin hyvän tehon läikkiintymisen
estämiseen ja biofilmimatriisiin *saatavilla pyynnöstä

• Sopii kaikille materiaaleille
• Vakaa ja korkea enzymaattinen aktiivisuus
• CE-merkitty lääkinnällinen laite, luokka I
• Biohajoavuus ≥ 97 % (OCDE 302B)
• ISO/TS standardi 15883-5: 2006, Annex F

Monientsymaattinen erikoispesuaine lääkinnällisten laitteiden 
pysyvän mikrobikontaminaation korjaavaan puhdistukseen

Endoskoopit

Manuaaliseen tai 
ultraäänipuhdistukseen

auttaa terveydenhoitoalaa vapautumaan biofilmistä

Leikkaus-
instrumentit

 enziQure®
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Pääainesosat
5 - 15%
1 - 5%
1 - 5%

ionittomia pintakäsittelyaineita; 
anionisia pintakäsittelyaineita; 
sekvestrointiaineita; 

Muut ominaisuudet
Olomuoto : 
Tiheys : 

Oranssi neste
 1.07 +/-0.05 kg/l

pH tiivisteessä : 7.5 +/- 0.5 
pH laimennuksessa 1% : 
tislatussa vedessä 

6.75 +/- 0.5

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 kaikki endoskoopin kanavat enziQure®

tuotteella. Käytä tarkoitukseen sopivaa endoskooppi-
   harjaa ja noudata työpaikkasi puhdistusohjeita.

• Huuhtele lääkinnälliset laitteet puhtaalla vedellä
ennen desinfiointia / sterilointia.

• Entsymaattinen aktiivisuus säilyy 8 tuntia laimennuksen
jälkeen.

• 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

• Sen jälkeen kun huolellinen desinfiointi on suoritettu
enziQure® pesun jälkeen, on välttämätöntä suorittaa
mikrobiologinen analyysi ennen puhdistettujen
tuotteiden käyttöön ottoa. Mikäli ensimmäinen
puhdistuskerta enziQure® tuotteella ei ole riittävä
erittäin vaikealiukoisissa kohteissa, niin
puhdistustoimenpiteet tulee suorittaa uudelleen
kunnes endoskooppien mikrobiologinen turvallisuus
on vahvistettu.

• Tuotteen säilyvyysaika valmistuksesta on 36 kk.

• HUOM. Noudata käyttöohjeita täsmällisesti.

Patentoitu monientsymaattinen yhdiste

Toimituskoot
Pakkaus Tuotetunnus

2  x 1L OL20707 
OL20708 

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

 Käyttöohjeet
Käytä enziQure® tuotetta lääkinnällisten laitteiden kuten taipuisien endoskooppien* 
ja leikkausinstrumenttien manuaaliseen tai puoliautomaattiseen puhdistamiseen, 
jotta pääset täysin eroon liasta ja biofilmimatriisista.

A. Vakioannostelu : 1% (2x25ml - 5l vettä)
B. Vaikutusaika : 60 minuuttia
C. Ihanteellinen käyttölämpötila : 40 - 45°C (min. 30°C ja max. 55°C)

* taipuisille endoskoopeille on saatavana erillinen puhdistusprotokolla.

6 x   1L 

onelife-biofilmfree.com
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