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Gebruiksaanwijzingen

enziQure®

Gebruik enziQure® op medische hulpmiddelen zoals flexibele
endoscopen* voor handmatige of semi-automatische reiniging voor
een volledige verwijdering van verontreinigingen en biofilmmatrix.
1. Standaarddosering: 1% (twee doses van 25 ml per 5 L).
2. Contacttijd: Instrumenten: 15 minuten voor handmatig of ultrasoon reinigen.

Hoogwaardig enzymatisch reinigingsmiddel voor 		
correctieve reiniging van hardnekkige biofilm en bacteriële
besmetting op medische hulpmiddelen

Endoscopen: 60 minutes (volgens handmatige procedure).

3. Ideale temperatuur: 40 tot 45°C (minimaal 30 °C en maximaal 55 °C).

15’

* een specifiek protocol is beschikbaar voor de reiniging van flexibele endoscopen

Specifiek voor endoscopen:
Spoel enziQure®-oplossing door alle kanalen van
de endoscoop. Gebruik de juiste endoscoopborstels
volgens protocollen in uw instelling.
• Spoel medische hulpmiddelen vóór het desinfecteren/
steriliseren met helder water..
• De enzymatische activiteit van de oplossing
blijft gedurende 8 uur behouden bij een constante
temperatuur.

•
•
•

Gepatenteerd enzymatisch complex met een breed werkingsspectrum tegen biofilms.
Voor de correctieve reiniging van sterk verontreinigde medische
hulpmiddelen.
Alternatief voor dure reparaties / onderhoud.

Exclusieve Toepassingen
Endoscopen & Chirurgische
instrumenten

Kenmerken van het Product
•
•
•

20/05/2021

Handmatig of ultrasoon reinigen

•
•
•
•

pH-neutraal, multi-enzymatisch
Brengt medische hulpmiddelen terug in hun
oorspronkelijke staat.
Onafhankelijke tests (op aanvraag beschikbaar)
tonen de superieure werkzaamheid aan op
aangekoekte verontreinigingen en biofilmmatrix
van meerdere pathogenen.
Volledige materiaalcompatibiliteit.
Hoge enzymatische activiteit en stabiliteit.
Geregistreerd medisch hulpmiddel klasse I.
Biologische afbreekbaarheid ≥ 97 % (OCDE
302B).

40-45°C

• Respecteer de aanbevolen temperaturen voor
optimale prestaties; de werkzaamheid is niet
gegarandeerd > 55 °C.
• Vervang de reinigingsoplossing voor elk medisch
hulpmiddel..
• Vernieuw de inweekoplossing na elke endoscoop.

Afvalverwerkingsmethoden: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften. Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering: Kan naar een waterzuiveringsinstallatie afgevoerd
worden.
Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen: Afval niet in de gootsteen werpen. Deze stof en de
verpakking naar een inzamelpunt voor bijzonder afval brengen.

Chemische Eigenschappen

Bestanddelen

Uiterlijk:		
oranje vloeistof
Dichtheid:		
1.07 +/-0.05 kg/l
pH van het onverdunde
product:		
7.5 +/- 0.5
pH verdund bij 1% in
gedestilleerd water: 6.75 +/- 0.5

Niet-ionogene 			
oppervlakteactieve stoffen: 5-15%
Anionogene 			
oppervlakteactieve stoffen: 1 - 5%
Complexvormers: 1 - 5%
Enzymen: <25%

De natuurlijke kleur van het product kan variëren
van lot tot lot zonder de prestaties van het product
te beïnvloeden.

		

Voorzorgsmaatregelen
•

Draag handschoenen. In geval van langdurig
gebruik worden handschoenen aanbevolen
die de onderarmen bedekken. Raadpleeg
het volledige veiligheidsinformatieblad vóór
gebruik.

•

Bewaar in de originele, gesloten verpakking,
tussen +4 °C en +25 °C.

•

Levensduur: 36 maanden na productie.

Bevat geen kankerverwekkende, mutagene agentia,
reproductietoxische stoffen of hormoon ontregelaars.

Gepatenteerd multi-enzymatisch complex
1.
2.
3.
4.

Protease
Lipase
Amylase
Cellulase
& 3 anderen

Verpakking
Ref OL20707
2 x 1L

Ref OL20734
6 x 200ml

Ref OL20708
6 x 1L
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Made in Belgium

Enzymes for patients’ safety

OneLife s.a.
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