
 
 

 محلول تمیز کننده اسیدي و عامل خنثی ساز
 شیشه اي   لوازم آزمایشگاهی ،به روش ماشینی

      کنسانترهمحلول 

   

 کاربرد:
ماشین هاي  تمیز کردن در خنثی کننده باقیمانده مواد قلیایی در مرحله

 اتوماتیک:
ابزار و وسایل جراحی، وسایل بیهوشی، ظروف، کفش هاي  •

اتاق عمل، و شیشه هاي نوزادان همچنین سایر ابزار و وسایل 
 در بیمارستان ها پزشکی

پزشکی،صنعتی و آزمایشکاه  لوازم آزمایشگاهی شیشه اي •
 هاي آب

 مشخصات :
Neodisher Zباشدمی  سورفاکتانت فسفات و عامل خنثی ساز فاقد  .  

در این صورت عامل خنثی ساز در ماشن هاي اتوماتیک لوازم آزمایشگاهاي 
شیشه اي آزمایشات حساس آب و آزمایشگاهاي صنعتی فسفات و همچنین 
براي ماشین هاي اتوماتیک ابزارشوي پزشکی در بیمارستان ها توصیه می 

 شود.
قی مانده ي براي عامل خنثی ساز در مواقعی که با Neodisher Zمعموال 

مواد فسفات،فسفریک اسید و ترکیبات حاوي نیتروژن و سورفاکتانت هایی 
که تداخل با آنالیز آزمایش هاي بعدي داشته باشند و هرکجا که الزم به نرم 

 شدن مواد و عناصر باشد
Neodisher Z  بعنوان اسید تمیزکننده و خنثی ساز بقایاي به جامانده از

می  ppm10 p2o2مراحل قبل استفاده میشود.و همچنین حاوي کمتر از
 .باشد

سازگاري باالیی با ابزار داشته و براي ظروف بیهوشی و ابزار جراحی و مواد 
حساس مناسب می باشد و براي تمیزکردن و خنثی ساز ابزار و قطعات از 

 آلومینیوم آندایز و کروم آب کاري شده با نیکل مناسب نمی باشد. جنس
 

 روش کار و مقدار مصرف:
neodisher Z  در ماشینهاي ابزارشوي براي خنثی کردن باقیمانده مواد

قلیایی برروي ابزارهاي جراحی همچنین براي پیش تمیز کردن /تمیزکردن 
 فاده می شود.استتجهیزات پزشکی لوازم آزمایشگاهی شیشیه اي و 

                               
زمانیکه ابزار به روش ماشینی  براي خنثی کردن باقیمانده مواد قلیایی

 تمیز می شوند:
دراولین مرحله آبکشی بعداز  ml/lit 0/2 – 0/1محلول 

 مرحله تمیزکنندگی قلیایی

  لوازم آزمایشگاهی کنندگیاي تمیز کردن اولیه اسیدي / تمیزبر
 شیشه اي

   C°60 - 40در دماي  ml/lit 0/2 – 0/5محلول 
 

عملیات آبکشی بطور  neodisher Zضروري است بعدازاستفاده از  
 صحیح و کامل و ترجیحا با آب دیونیزه انجام پذیرد.

به دستور العمل هاي شرکت سازنده ماشین شستشو در موقع استفاده از  
neodisher Z توجه شود. "کامال 

 از مخلوط کردن با سایر ترکیبات خودداري نمایید.  
 قبل از تعویض محصول سیستم دوزینگ لوله ها بخوبی آب کشی شوند.

 کاربرد  تخصصی دارد. "استفاده از این محلول صرفا 

 مشخصات فنی:
 Cº 20  :3g / cm 2/1دانسیته در دماي 

pH و دماي  یونیزه(در آب دCº 20:( 1-5ml/l,  0/3 – 6/2 
 Cº 20 : (> mPas 10ویسکوزیته (غلیظ در دماي 

  16/0تیتیراسیون :  فاکتور

 ترکیبات :
 :) دترجنتها No.648/2004)EC براساس ضوابط  

 اسیدآلی •

 :CEنشان 
neodisher Z   براساس, Annex European 

directive93/42/EC .ابزار پزشکی مورد تایید می باشد 

 شرایط نگهداري:

 



 
باید نگهداري شود. محصول در شرایط  -C° 30 ، 3در دماي بین  محصول

 سال پایدار است. 4نگهداري مناسب به مدت 
 قرار دارد. تاریخ انقضاء محصول بر روي برچسب پشت در  کنار عالمت

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

 محصوالت آماده غلیظ طبقه بندي و  برچسب گذاري شده است.
 XI – irritantعالمت خطر  •

 هشدارها
R36    محرك چشم 

 توصیه هاي ایمنی
  S26   با آب فراوان شسته شودوبه  "درصورت تماس با چشم سریعا

 پزشک مراجعه گردد.

S46      به پزشک مراجعه گردد و برچسب "در صورت بلع، سریعا
 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 

عه شود. مراج EC – Safety Data Sheetsبراي اطالعات بیشتر به بند 
قابل دسترسی  www.drwiegert.deسایت  Serviceکه در بخش 

 است. 

 واحد علمی شرکت ایده گستر درمان   
 1394خرداد  – 6ویرایش

 

 

http://www.drwiegert.de/

