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1. Dompel de instrumenten onder in het

Kwaliteitscontrole van het reinigingsproces van
chirurgische instrumenten.

KLEURMIDDEL gedurende 5 minuten

1

2

3

2. Spoelen: onderdompelen in kraanwater
3. Visuele interpretatie van het resultaat:
Blauwe vlekken vertonen eiwitresten/ biofilmcontaminatie op de instrumenten

5’

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.

•
•
•

Kwaliteitscontrole hulpmiddel voor optimalisatie van het
reinigingsproces
Gepatenteerde en gevalideerde technologie voor het
opsporen van eiwitresten en biofilms op het instrumentarium
Snel resultaat, verkleuring direct zichtbaar op het oppervlak
van het instrument (5 minuten)

Exclusieve Toepassingen

Kenmerken van het Product
•

Snel en eenvoudig te gebruiken: 5 minuten
voor een instrumentennet (DIN 1/1)

Chemische Eigenschappen

Bestanddelen

Uitzien:		
Dichtheid:		
pH:		

Citroenzuur: 1-5%
KLEURMIDDEL: 0,1-1%
Zonder alcohol

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.

Voorzorgsmaatregelen

Verpakking

•

Draag handschoenen en beschermende
kleding tegen het KLEURMIDDEL. Raadpleeg
voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

•

Bescherm het werkoppervlak.

•

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

•

Levensduur: 36 maanden na productie.

5’
•
•
•

Tandheelkundige en chirurgische
instrumenten

•
•
•
•
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•

Controleer de kwaliteit van de reiniging
met was- desinfectie machines.
Hoge detectie gevoeligeid (vanaf 10μg/
cm2 eiwitten).
Eén reagent voor het detecteren van
resterende eiwitten (KLEURMIDDEL).
Compatibel met roestvrij staal, PP, PTFE,
POM, aluminium, titanium.
Geregistreerd als Medical Device Class I.
Biologische afbreekbaarheid ≥ 90%
(OCDE 302B).
Zeer lage toxitciteit (verslag beschikbaar
op aanvraag).
Geurloos

donker blauwe vloeistof
1,013 +/- 0,01
2,25 +/- 0,25

Ref OL22329
6 x 950ml

Ref OL22319
2 x 5L

Ref OL22215
KIT

Contacteer ons:
Made in Belgium

Enzymes for patients’ safety

OneLife s.a.
Avenue Albert Einstein, 15
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