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Gebruiksaanwijzingen
Geschikt voor handmatige en geautomatiseerde reiniging van
chirurgische instrumenten en endoscopen.
1. Standaard dosering: O.3% tot 1% (3 ml op 10 ml per liter) naargelang de

Laagschuimend, multi enzymatisch detergent voor de
reiniging van medische herbruikbare instrumenten.

mate van vervuiling

2. Contacttijd :

5-10’

minimaal 1 minuut, in het ideale geval 5 tot 10 minuten.
40-45°C

3. Ideale temperatuur:
		
		

Handmatig: 40 tot 45°C (minimum 30°C and maximum 55°C)
Geautomatiseerd: 55°C (maximum 55°C)

55°C

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

•
•
•

Laagschuimend, neutraal multi enzymatisch detergent.
Voor een efficiënte reiniging van chirurgische instrumenten en
endoscopen.
Biedt een uitstekende flexibiliteit in toepassingen en is
kostenbesparend.

Exclusieve Toepassingen
Endoscopen & Chirurgische
instrumenten

Kenmerken van het Product
•
•
•
•
•
•

Handmatig, ultrasoon of
geautomatiseerd reinigen

Geschikt voor handmatige en geautomatiseerde reiniging van medische instrumenten.
Compatibel met alle typen apparatuur.
Geschikt voor ultrasoon reiniging.
Geen neutralisatiestap nodig in wasser-desinfector.
Heldere vloeistof zonder geur- of kleurstoffen.
De enzymatische activiteit blijft gedurende
8 uur na verdunning behouden. Ververs de
oplossing naargelang de mate van vervuiling.

Chemische Eigenschappen

Bestanddelen

Uiterlijk:		

niet-ionische
oppervlakte-actieve stoffen: 1-5%
Anionische
oppervlakte-actieve stoffen: 1 - 5%
chelerende stoffen: 1 - 5%
Enzymen: <5%

licht gele vloeistof

Dichtheid bij 				
20°C:		
1,025 +/- 0,015 kg/l
pH van het onverdunde
product:		

8.5 +/- 0.5

pH verdund bij 1% in
gedestilleerd water:

8,00 +/-0,5

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

		

Voorzorgsmaatregelen

			

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

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

Protease
Lipase
Amylase
Cellulase

Verpakking

•

Draag handschoenen. Raadpleeg het
veiligheidsinformatieblad vóór gebruik.

Ref OL20510
1 x 10L

•

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

Ref OL20530
1 x 20L

•

Levensduur: 24 maanden na productie.

Ref OL20508
6 x 1L

Ref OL20506
1 x 5L

Ref OL20512
1 x 25L
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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

onelife-bf.com

