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käyttövalmisspray puhdistukseen 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN CE-MERKITTY LÄÄKINNÄLLINEN LAITE



Pääainesosat

Toimituskoot

Yhdistelmä luonnollisia raaka-aineita 
Monientsymaattinen yhdiste:

 Käyttökohteet

Käsin kosketeltaville pinnoille:

• Leikkauspöydät
• Työtasot
• Häkit
• Kärryt
• Ovien kahvat

• Istuimet
• Altaat
• Työpöydät

• KAIKILLE PINNOILLE - Monikäyttöinen tuote joka puhdistaa minkä tahansa pes-
tävän pinnan jälkiä jättämättä. Ei aiheuta korroosiota. Yhteensopiva kaikkien
materiaalien kanssa.

• NOPEA - entsyymit pilkkovat lian mikroskooppisen pieniin jäämiin nopeasti.
• «SYVÄPUHDISTUS»  Näkyvän ja näkymättömän orgaanisen lian tehokas ja

vaivaton poistaminen useiden eri entsyymien avulla.
•

•

EHKÄISEE - OneLife entsyymien vaikutuksesta lika ei tartu käsitellyille
pinnoille niin nopeasti.
LUONNOLLINEN - Tarjoaa luonnollisemman vaihtoehdon perinteisille
kemikaalivalmisteille,  koska enziSurf® HIGH EI SISÄLLÄ fosfaatteja,
klooria eikä ammoniakkia. Vähentää hajuja.

Tuoteominaisuudet

• Ammattikäyttöön suunniteltu pesuaine 
rutiinisiivoukseen

• Puhdistaa pintaa syvemmältä
• Sopii kaikille pinnoille
• Korkea-aktiivinen monientsymaattinen yhdiste
• Käyttövalmis liuos
• Appelsiinin tuoksuinen
• Säilyvyysaika 24 kuukautta valmistuksesta
• CE-merkitty lääkinnällinen laite, luokka 1.
• Biohajoavuus ≥ 95% (OECD 302B)

Käyttöohjeet
Infektion hallinnassa puhdistaminen on ensimmäinen toimenpide. 

1. Suihkuta suoraan puhdistettavalle pinnalle. Levitä tuote käyttäen puhdasta
liinaa. Mikäli pinta on erittäin likainen, niin anna tuotteen vaikuttaa vähintään
2 minuuttia.

2. Pyyhi pinta kostealla, puhtaalla liinalla poistaaksesi irronneen lian.

3. Anna kuivua.

HUOM. Muista puhdistaa säännöllisesti pinnat joihin potilaat koskevat. 
Pintojen pesun lisäksi on suositeltavaa myös desinfioida pinnat täydellisen 
puhdistuksen suorittamiseksi.
Lääkintäviranomaiset suosittelevat välttämään turhan usein toistuvaa desin-
fiointia jotta vältytään edesauttamasta mikrobilääkeresistenssin kehittymistä. 

Monietsymaattinen vaahtoava spray terveydenhuollon 
työtasojen helppoon puhdistamiseen (esim. sairaalat, 
terveysasemat, hoivakodit, ensiapuyksiköt, hammas-
lääkäriasemat ja eläinlääkäriklinikat).

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

Made in Belgium

enziSurf
HIGH

®

Ref OL52404
6 x 750ml

Ref OL52433 
1 x 5 L   

Täyttö  

proteaasi  (L)
proteaasi  (S)
amylaasi
lipaasi

onelife-biofilmfree.com

Varotoimenpiteet
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa, 
suljettuna, +4°C - 25°C lämpötilassa. 

Viimeinen käyttöpäivä: 24 kk valmistuksesta

 FI

Muut ominaisuudet

Olomuoto: kirkas neste 
valkoinen vaahto suihkutettaessa
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SYMPPIS - Terveenä kotiin™




