
حساسابزاربراي دار آنزیمتمیزکننده محلول  
و مقاوم  به حرارت

محلول کنسانتره

کاربرد :
 ساس و حوسایلبرايماشینیو تمیزکنندگی به روش براي شستشوي

و تجهیزات جراحی شامل جراحی میکروسکوپی، ابزار مقاوم به حرارت
میکرو، تجهیزات قابل انعطاف آندوسکوپی، وسایل دندانپزشکی شامل 

، ظروف بزرگ و دیگر وسایل (angles)ابزار بیهوشیهندپیس ها و
پزشکی

 مناسب براي شستشو و تمیزکنندگی به روش دستی براي وسایل حساس
ه وري و اولتراسونیک کلینرو مقاوم به حرارت به صورت غوط

 مناسب براي تمیزکردن تجهیزات اسکوپیVinci EndoWrist به
روش دستی و ماشینی

طیف اثر:
تمیز کردن بقایاي مواد و خون خشک شده بطور کامل
 به شدت بقایاي مواد آلی را کاهش داده و از رسوب مجدد پروتئین ها

جلوگیري می کند
کخ آلمان(براساس توصیه ي انجمن رابرتRKI و انجمن کنترل (

) براي به حداقل رساندن انتقال عفونت ها در VCJDعفونت آلمان(
زمان آماده سازي ابزار پزشکی

 ف براي گونه هاي مختلپروتئین پریون هاي بیماري زاپاك کنندگی
)VCJDبراساس انجمن کنترل عفونت آلمان(پریون تست شده،

2lg steps (1%.55درصد مصرف: C.10min)>

ابزار مقاوم از جنس استیل ضدزنگ، استیل، لنزها، مناسب براي استفاده
پالستیک هاي قابل بازیافت و تجهیزات بیهوشی مناسب می باشد.

ابزار از جنس آلومینیوم آندایز رنگی براي اطمینان ابتدا تست انجام براي
شود.

خواص ویژه:

ابزارسازگاري خوب با جنس
 داراي خاصیت تمیزکنندگی فوق العاده با توجه به فرمول منحصربه فرد

بر پایه ي قلیایی که حاوي سورفکتانت و آنزیم می باشد.
51
 نیازي به مرحله ي براي کوتاه شدن زمان برنامه روش ماشینی

،نمیاشدسازي خنثی 
برچسب خطر ندارد، محلول خطرناك نمی باشد

نحوه مصرف:
Neodisher MediClean forte می تواند در ماشین هاي شستشو و

دستگاه اولتراسونیک استفاده شود و بخوبی تمیز میکند.مقدار استفاده دوز 
مصرفی به نحوه ي کاربرد و درجه آلودگی ابزار براي آماده سازي بستگی 

می توان Vinci EndoWristدارد.در زمان آماده سازي ابزار 
Neodisher MediClean forteبراي تمیز براساس کتابچه هاي راهنما

، پیش تمیز کردن در دستگاه اولتراسونیک و ماشین هاي کردن دستی 
اتوماتیک استفاده کرد.در زمان استفاده از 

Neodisher MediClean forte:طبق جدول زیر

ml/lit(0.2-1.0%)10-2

e.g. 40-60 Cº ,10min

ار ابزتمیز کردن به روش ماشینی 
حساس و مقاوم به حرارت

5ml/lit(0.5%)
35-55 Cº ,5min

تمیز کردن به روش ماشینی 
براي اندوسکوي و لوازم جانبی

8ml/lit(0.8%)
40-55 Cº ,10-30min

تمیز کردن به روش ماشینی      
تجهیزات اسکوپی               

Vinci EndoWrist

5-20  ml/lit(0.5-2%)
Max,40Cº ,10-30min

تمیز کردن به روش دستی و 
اولتراسونیک براي ابزار حساس و 

مقاوم به حرارت

5-30 ml/lit(0.5-3%)
Max, 40Cº ,10min

تمیز کردن به روش 
دستی و اولتراسونیک براي 
اندوسکوپی و لوازم جانبی

20ml/lit(0.2%)
Max,40Cº

تمیز کردن به روش دستی و 
اولتراسونیک براي تجهیزات 

Vinci EndoWristاسکوپی 



استفاده از تجهیزات دوز براي دوز مصرفی صحیح:
در مرحله تمیز کردن و آبکشی نهایی از آب دیونیزه براساس توصیه ها استفاده 

نمی مرحله خنثی سازشود.در زمان استفاده از دترجنت قلیایی مالیم نیازي به 
.براساس توصیه ها زمان آماده سازي ابزار چشم پزشکی قبل از آبشکی باشد

نهایی با آب خوب ابزار آبکشی شوند.در روش دستی تمیز کردن ،محلول 
روزانه باید تعویض شود .

موارد مورد توجه:
 دارداستفاده از محلول صرفا کاربرد تخصصی.
داري کنید .از ترکیب بادیگر محصوالت خود
 براي جلوگیري از هدر رفتن محلول و کنترل میزان مصرف از دوزینگ

پمپ دستی و در پوش موجود استفاده شود .( با ما تماس بگیرید). 
 لباس ازمحصوالت ضد عفونی کننده هنگام کار باتوصیه می شود در

شود .استفاده محفاظ چشم و صورت مناسب، دستکش، 
 آندوسکوپها به صورت خشک نگهداري ،آلودگیبراي جلوگیري از

شوند و تا زمان استفاده مجدد در برابر آلودگی مجدد محافظت شوند .
 ر اساس بکه آنهادستور العمل سازندگان از ابزار به لطفا براي استفاده

.تهیه شده مراجعه شودDIN EN ISO 17664داستاندار
گزارش کارشناسان:

نتایج بدست آمده را در میتوانVinci EndoWristبراي آماده سازي ابزار 
خواست کرد

مشخصات فنی : 
)ml40-20با غلظت،C°20(تعیین شده در آب دیونیزه 

4/10-8/10PH

)C°٢٠(،3g /cm1/1دانسیته
ویسکوزیته>C°20( ،mpas10( غلیظ در دماي 

78/0
)neodisher( بر اساس دستور العمل تیتراسیون 

فاکتور 
تیتراسیون

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

و آنیونیغیر یونیتسورفاکتان5%<
آنزیم

CE:CE 0297نشان 

neodisher MediClean forte براساسEuropean directive

93/42/ECC داراي نشانCEمی باشد

شرایط نگهداري:
) . در برابر یخ زدگی C°25درجاي خنک نگهداري شود (در دماي صفر تا 

سال پایدار 2محافظت شود. محصول در شرایط نگهداري مناسب به مدت 
قرار تاریخ انقضاء محصول بر روي برچسب پشت در  کنار عالمتاست.
دارد.

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

محصوالت آماده غلیظ طبقه بندي و  برچسب گذاري شده است.

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. که
قابل دسترسی است. www.drwiegert.deسایت Serviceدر بخش 

احد علمی شرکت ایده گستر درمان   و
1394خرداد–5ویرایش 


