
جرم گیر اسیدي به روش غوطه ورسازي

کاربرد:
به روش غوطه ورسازي و اولتراسونیک ابزارهاي جراحی از نندهتمیز ک
ممکن است فقط براي ابزار از تمیز کننده . این Stainless steelجنس 

استفاده شود.نیکل-کروم سخت شده یا استیل کرومجنس استیل 

مشخصات:
neodisher IR یک محصول اختصاصی براي تمیزکردن و جرم گیري

لکه ها و زنگها و رنگ ناشی از زنگها از روي ابزار می باشد. این محصول 
باقیمانده ذرات غیر آلی بر روي ابزارهاي تمیز شده که می تواند ناشی از 

میزکردن باشد را به راحتی برطرف می نماید.نقص فرآیند ت
استیل کروم سخت جنسبراي ابزارهاي ازneodisher IRاستفاده از 

نشده ، استیل غیر آلیاژي ، آلیاژ سبک و مواد دیگري که در برابر اسید مقاوم 
انجام نیستند و همچنین براي ابزارهایی با روکش کروم ونیکل مناسب نیست. 

فاقد ضمانت براي ابزارهایی از جنس استیل ضد زنگ کهآزمون مقدماتی 
جهت تعیین مناسب بودن آن ضروري است. کیفی(تضمین کیفیت)هستند،

neodisher IRید براي ابزارهایی از جنس کارب(Carbide) مناسب
است،اگر چه ضروري است به اطالعات سازنده ابزار توجه شود.

و مناسب نمی باشد.این محلول براي تمیز نمودن ابزارهاي ن
و لوله هاي neodisher IRظروف مورد استفاده در فرایند تمیزکردن با  

خروجی تخلیه محلول باید از جنس مقاوم به اسید باشد(لوله هاي از جنس 
Enternit وcast iron. (الزم است محلول قبل از اگر مناسب نمی باشند

فعال)خنثی شود.دور ریختن توسط یک باز ( فاقد کلرین 

روش کار و مقدار مصرف:
وم سخت شده یا استیل فقط براي ابزارهاي جراحی ساخته شده از استیل کر

نیکل !-کروم

تمیز کردن به روش غوطه ور سازي در ظروف :
غوطه ور %10-1با غلطت neodisher IRابزارها را در محلول گرم

)Cº50ودماي حداکثر l /ml100-10(کنید. 

neodisherاز محلول فقط(Carbide)براي ابزارهاي با پوشش کارباید

IR 1-3با غلظت% )l /ml30-10 فقط استفاده کنید. بعد از مدت تقریبا (
یک ساعت ابزارها را برداشته و با آب کامال آبکشی و خشک نمایید. ابزاري 

شوند.که پاك شده اند براي استفاده مجدد انتقال داده می 

تمیز کردن به روش اولتراسونیک :
غوطه ور %3-5/1با غلطت neodisher IRابزارها را در محلول 

5)مدت زمان تماس باید بین C○50ودماي حداکثر l /ml30–15(کنید. 
دقیقه مطابق با اطالعات کارخانه سازنده دستگاه باشد.1–

، که احتماالمربوط باشدمال از بین نرفته اکلکه ها ، تغییررنگها و زنگها اگر
عالوه مدت ه . بفرایند باید مجددا تکرار شودقدیمی بودن ابزار می باشد 

در هیچ شرایطی ابزار ساعت افزایش یابد.4زمان غوطه وري می تواند تا 
بدون مراقبت در طول شب در داخل محلول قرار نگیرند.

باید تغییررنگها علیرغم تکرار فرایند، از بین نرفتن کامل لکه ها ودرصورت 
با دپارتمان فنی درباره ماهیت و یک روش جایگزین براي حذف آلودگیها 

از شستشو با برسهاي فلزي اجتناب کنید . در این صورت سطح مشورت شود.
استیل ابزار دچار صدمه غیرقابل جبران می شود . 
با محصوالت دیگر اجتناب بقایاي محلول کامال آبکشی شود.  از مخلوط آن 

کنید . استفاده از این محلول صرفا کاربرد تخصصی دارد . 

مشخصات فنی:
Cº20 :3g / cm4/1در دماي وزن مخصوص:

pH در آب دیونیزه و دماي)Cº20()1%-10% یاml / l100–10(:
9/0-8/1

>Cº20 : (Pas50ویسکوزیته (غلیظ در دماي 

19/0تیتیراسیون : فاکتور

ترکیبات :
دترجنتها : /) شماره ECترکیبات بر اساس استاندارد ( 

سورفکتانت غیریونی5%<
فسفات<30%

:CEنشان 
neodisher IR براساسEuropean directive 93/42/EC داراي

می باشد.CEنشان 

شرایط نگهداري:
حساس می باشد . در شرایط -Cº15محلول به یخ زدن دردماي کمتر از 

سال قابل استفاده می باشد.4نگهداري مناسب به مدت 



هشدارها و توصیه هاي ایمنی:
Dangeruos Prepratation Directive 1999/45/ECبراساس 

محصوالت آماده غلیظ طبقه بندي و برچسب گذاري شده است.
Corrosive-Cعالمت خطر

%25>محتوي فسفریک اسید 
هاهشدار

R34سوزاننده
توصیه هاي ایمنی

S26با آب فراوان شسته شود و به پزشک "در صورت تماس با چشم سریعا
مراجعه کنید.

S27.در صورت آلوده شدن لباس فورا تعویض شود
S28با آب فراوان شسته شود."بعد از تماس با پوست سریعا

S36/37/39 هنگام کار با این محصول استفاده از لباس مناسب ، دستکش
و حفاظت چشم / صورت ضروري است .

S45به پزشک مراجعه گردد . "در زمان حادثه و احساس ناراحتی سریعا
( در صورت امکان برچسب روي محصول نشان داده شود. )

ظروف درصورت خالی و دربسته بودن دور ریخته شوند. براي دور ریختن 
عمل شود.Material Safety Data Sheetباقیمانده مواد براساس 

ECبراي اطالعات بیشتر به بند  – Safety Data Sheets .مراجعه شود
قابل دسترسی www.drwiegert.deسایت Serviceکه در بخش 

است. 
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