
محلول تمیز کننده قلیایی مالیم 
و روش غوطورسازيه براي شستشو ب

اولتراسونیک
استفاده در ماشین هاي پیپت شورقابل 

کاربرد:
تمیز کننده دستی مناسب براي ابزار جراحی در بیمارستانها، وسایل 
دندانپزشکی، پزشکی، لوازم آزمایشگاهی شیشه اي و آزمایشگاه هاي صنعتی 

ورسازي در سینک ویا دستگاه شستشوي و بیولوژیکی به روش غوطه
اولتراسونیک. تمیز کننده ظروف و قفس هاي حیوانات آزمایشگاهی. 

تمیزکننده پیپت در ماشین هاي مخصوص شستشو.

مشخصات:
این محصول پاك کننده مالیم قلیایی حاوي سورفاکتانت با قدرت کف 

neodisher LM2کنندگی کم و تمیز کنندگی زیاد است. محلول 

براحتی با آب شسته می شود و تولید هیچگونه مشکل صابونی (از نظر 
کف)نمی کند. به این ترتیب می توان بدون آبکشی اولیه وسایل را براي تمیز 

باقیمانده مواد آلی neodisher LM2ن شستشو قرار داد.کردن در ماشی
مانند لخته هاي خون، پروتئین و همچنین مواد غذایی را پاك می کند. این 

دندانپزشکی و همچنین مواد cementمحصول باقیمانده مواد غیرآلی مانند 
غذایی و بقایاي موجود در قفس حیوانات آزمایشگاهی را نیز پاك می کند. 

مناسب بودن آن براي استفاده در neodisher LM2برجسته ویژگی 
دستگاه اولتراسونیک براي شستشوي وسایل و تجهیزات جراحی و 

ابزار میکرواست. اگر لوازم آزمایشگاهی شیشه اي "دندانپزشکی، خصوصا
قبل از قرار گرفتن در ماشین شستشو در اتوکالو گذاشته می شوند،استفاده از 

درصد پیشنهاد 0/3با غلظت neodisher LM2همراه اتوکالو بخار به 
شود. درنتیجه بقایاي خاك براحتی در ماشین تمیز کننده پاك می شوند. می

وسایل آزمایشگاهی معمولی مانند شیشه، سرامیک، استیل ضد زنگ و 
سازگار هستندneodisher LM2پالستیک با محلول 

دا آزمایش شود. این براي وسایل از جنس فلزات سبک بهتر است ابت
محصول قابلیت استفاده در هرنوع آب سخت را دارد. 

روش کار و مقدار مصرف:
جهت شستشوي دستی شیشه هاي آزمایشگاهی و ابزار جراحی:

دقیقه، .10–30زمان اثر: 
ور سازي و دستگاه اولتراسونیکراي روش غوطهبدرصد 5/0–0/2محلول 

ماشین شستشوي پیپتدر 0/1–0/3محلول % 
عملیات آبکشی بطور neodisher LM2ضروري است بعدازاستفاده از -

صحیح و کامل انجام پذیرد.  
خودداري نمایید."از مخلوط کردن با سایر ترکیبات جدا-

ترکیبات :
>0/5(%)سورفاکتانت آمفوتریک، آنیونی

0/15–30/ 0(%)فسفات ها
) دترجنتهاNo.648/2004)ECبراساس ضوابط  

:CEنشان 
neodisher Septo LM2 براساسEuropean directive

93/42/EC داراي نشانCE.می باشد

شرایط نگهداري:
محصول به یخ زدگی حساس است. محصول در شرایط نگهداري مناسب به 

سال پایدار است.3مدت 

مشخصات فنی :
g/cm2/1درجه سانتیگراد    20دانسیته : در دماي 

:PH درجه سانتیگراد     20در دمايml/l30-5:11,3-10,6
>mps10درجه سانتیگراد )  20تره ، دماي نویسکوزیته ( کنسا

هشدارها و توصیه هاي ایمنی:
طبقه بندي و برچسب گذاري براساس neodisher LM2براي 

Dangeruos Prepratation Directive 1999/45/EC وجود ندارد
ECبراي اطالعات بیشتر به بند  – Safety Data Sheets .مراجعه شود

قابل دسترسی www.drwiegert.deسایت Serviceکه در بخش 
است. 
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