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enziMed®
Pre-Cleaner
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72h

Gebruiksaanwijzingen

Proven
Efficiency

Gebruik enziMed® Pre-Cleaner als beginfase van het reinigingsprotocol van uw medische instrumenten en bevorder de efficiëntie van de
volgende stappen van uw decontaminatieproces.

Multi-enzymatische spray voor de voorreiniging van
chirurgische instrumenten en flexibele of starre endoscopen.

1. Gebruik voor de voorreiniging van chirurgische instrumenten en flexibele of starre endoscopen.
2. Minimale contacttijd:

15 minuten

3. Spoel af met schoon water voordat u naar de volgende fase van

het decontaminatieproces doorgaat (weken, ultrasoon of wasserdesinfector).

4. Duur van de activiteit: tot 72 uur

15’

in closed containers

up to
72h

Regionale wetgeving (afval): Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen: Afval niet in de gootsteen werpen. Deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor bijzonder afval brengen.

•
•
•

Voorkomt de uitdroging van microbiële vervuiling.
Organisch materiaal afgebroken door de enzymen.
Voorreiniging zonder ingrijpen: laat de enzymen werken!

Exclusieve Toepassingen
Endoscopen & Chirurgische
instrumenten

Kenmerken van het Product
•
•
•

•
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Neutraal, multi-enzymatisch preparaat.
Bereid de instrumenten voor decontaminatie,
zonder dat afborstelen nodig is.
Gerichte waterstraal die het oppervlak van de
instrumenten bedekt; hoge efficiëntie, minder
verspilling.
Geen risico op vloeistofverlies tijdens het
transport.
Compatibel met alle typen materialen.
Klaar voor gebruik.
Zonder geur.
Sterke activiteit en enzymatische stabiliteit.
Geregistreerd Medical Device Class I.
Biologische afbreekbaarheid ≥ 95 %(OCDE
302B).

Chemische Eigenschappen

Bestanddelen

Uiterlijk:		
Dichtheid:		
pH:		

Niet-ionische
oppervlakteactieve stoffen: <5%
Fosfonaten: <5%
Enzymen: <5%

licht gele vloeistof
1,005 +/- 0,05 Kg/l
8 +/- 0,5

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

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

Gepatenteerd multi-enzymatisch complex
1.
2.
3.

Protease
Lipase
Amylase

Voorzorgsmaatregelen

Verpakking

•

Dragen van handschoenen aanbevolen.

Ref OL20304
6 x 750 ml

•

Opslag in de originele verpakking,
afgesloten, tussen +4°C en +25°C.

[EN, NL, FR, DE]

•

Levensduur: 24 maanden na productie.

Ref OL20304A
6 x 750 ml
[EN, PT, ES, IT]

Contacteer ons:
Made in Belgium

Enzymes for patients’ safety

OneLife s.a.
Avenue Albert Einstein, 15
1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
+32 10 48 34 27 info@onelife-bf.com
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