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Gebruiksaanwijzingen
Gebruik enziDent® elke keer dat de instrumenten gereinigd moeten worden, voor een
volledige verwijdering van organische vervuiling en om de vorming van microbiële biofilms te voorkomen.
A. Standaard dosering : 1%* . Verhoog de dosering tot 2%* in het geval van hard water
of hardnekkige verontreinigingen of temperatuur van het water < 30°C
B. Contacttijd : 15 minuten
C. Ideale temperatuur: 40 tot 45°C (minimaal 30°C en maximaal 55°C)
*Raadpleeg de verdunningstabel hieronder

Hoogwaardig enzymatisch detergent voor de behandeling
van biofilm op tandheelkundige instrumenten.
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Afvalverwerkingsmethoden : Naar een erkende afvalverwerker afvoeren.
Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Kan naar een waterzuiveringsinstallatie afgevoerd worden.
Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt
voor bijzonder afval brengen. Als de containers volkomen leeg zijn, zijn deze net als elke andere verpakking
recycleerbaar.

•

Gepatenteerd enzymatisch complex

•

Uitstekende eigenschappen voor het verwijderen van
organisch vuil en microbiele lading.

•

Bereidt de instrumenten voor op een efficiënte sterilistatie.

Exclusieve Toepassingen

Tandheelkundige, instrumenten,
boortjes en healing abutments

Kenmerken van het Product
• Neutraal, multi-enzymatisch preparaat
• Brengt de instrumenten terug in hun
originele staat
• Onafhankelijke tests (op aanvraag
verkrijgbaar) bewijzen de superieure
efficiëntie op ingebakken vuil en
op de matrix van de biofilm
• Compatibel met alle typen materiaal
• Geconcentreerd voor zuinig gebruik
• Hoge activiteit en enzymatische stabiliteit
• Geregistreerd Medical Device Class I
• Biologische afbreekbaarheid ≥ 95 %
(OCDE 302B)

Chemische Eigenschappen
Uiterlijk:
pH van het onverdunde product:
pH verdund bij 1% :
Dichtheid:
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Bestanddelen

1 - 5% niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen
1 - 5% anionische oppervlakte-actieve stoffen
<1% chelerende stoffen
<5% corrosie-inhibitoren
Bevat geen kankerverwekkende, mutagene agentia,
reproductietoxische stoffen of hormoon ontregelaars.

De natuurlijke kleur van het product kan variëren
Gepatenteerd multi-enzymatisch complex
van lot tot lot zonder de prestaties van het
1.
Protease
product te beïnvloeden.
2.
Lipase
Spoel de instrumenten alleen af vóór onderdompeling in
3.
Amylase
enziDent® als het product gebruikt voor het aanvankelijke
4.
Cellulase
inweken een extreme pH heeft ( >10 ) of oxiderende middelen
5.
+ 2 andere
bevat (perazijnzuren, zuurstofrijk water of producten op basis
van chloor) of fenolen.
• Houd rekening met de aanbevolen temperaturen voor een
optimale prestatie; efficiëntie niet gegarandeerd > 55°C.
• Spoel overvloedig met water vóór desinfectie en/of sterilisatie.
• De enzymatische activiteit blijft behouden gedurende 8h na
verdunning.
• Ververs de baden vaak naargelang de mate van vervuiling.

Verpakking:

Voorzorgsmaatregelen
•

•
Handmatig of ultrasoon reinigen

Gele vloeistof
8,5
7,8 +/-0,5
1,053 +/-0,01

•

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.

Ref OL20807 2 x 1L
Ref OL20808 6 x 1L

Ref OL20806 5L
Ref OL20809 2 x 5L

Contact:
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

