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ENDOZIME AW EXTRA
Υγρό πολύ-ενζυματικό (6 ενζύμων) υπέρ-συμπυκνωμένο απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων
και ενδοσκοπίων για χρήση στο χέρι, πλυντήρια υπερήχων και αυτόματα πλυντήρια

Το Endozime AW Extra με την καινοτόμο και ισχυρά διαμορφωμένη υπερ-συμπυκνωμένη πολύενζυματική του σύνθεση αφαιρεί γρήγορα το βιολογικό φορτίο από όλα τα χειρουργικά εργαλεία και
εύκαμπτα & άκαμπτα ενδοσκόπια σε μόλις 1 min.

Το ενισχυμένο απορρυπαντικό διεισδύει στα πιο δύσκολα σημεία των καναλιών των ενδοσκοπίων και των αυλοειδών εργαλείων
άμεσα και διασπά όλους τους ρύπους επιταχύνοντας τη καθαριστική διαδικασία. Ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό δύσκολων
εργαλείων όπως ορθοπεδικά, λαπαροσκοπικά και απόλυτα ασφαλές για τα άκρως ευαίσθητα εργαλεία MIC (μικροχειρουργικής).
Κατάλληλο για αιματολογικά και παρασκευαστικά εργαστήρια, τραχειοσωλήνες, σωλήνες αναρροφήσεως, λαβίδες βιοψίας και
εύκαμπτα ινοπτικά όργανα (γαστροσκόπια, κωλονοσκόπια, βρογχοσκόπια κ.λ.π.) καθώς γυαλίζει τις οπτικές ίνες και απομακρύνει
αποτελεσματικά το biofilm. Δεν επηρεάζεται από τη σκληρότητα του νερού.
Το Endozime AW Extra είναι υπέρ-συμπυκνωμένο και εξαιρετικά οικονομικό. Είναι βακτηριοστατικό, χαμηλού αφρισμού,
βιοδιασπώμενο και έχει ουδέτερο pH (6-7.5). Είναι μη διαβρωτικό, μη οξειδωτικό και μη καυστικό. Είναι εύκολο στο ξέβγαλμα και
ασφαλές για όλα τα εργαλεία και τα ενδοσκόπια. Δεν φθείρει κανένα μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ ή σπειροειδείς σωλήνες.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ, ΠΛ. ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ: από 0,05% – 0,4% (0,5 ml – 4 ml) / lt νερού, ανάλογα με το
βαθμό ρύπου και τη μέθοδο καθαρισμού. Βυθίστε τα εργαλεία στο διάλυμα και αφήστε τα 1 λεπτό για να διαλυθούν τα λιπαρά
κατάλοιπα, οι πρωτεΐνες και όλα τα οργανικά υπολείμματα. Ασφαλές ακόμα και αν παραταθεί ο χρόνος βυθισμού. Ξεβγάλετε πολύ
καλά με άφθονο νερό. Κατάλληλο για όλες τις θερμοκρασίες.
Συνιστάται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια θερμοκρασία έως 65 C.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Ισοπροπυλική αλκοόλη, Ένζυμα : Λιπάση, Αμυλάση, Πρωτεάση, Καρμποΰδράση, Υαλουρονιδάση, Πρωτεολυτικά
ένζυμα, μη-ιονικά Τασιενεργά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ:

4 ΤΕΜ Χ 4LT Ι 2 TEM Χ 10LT
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Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α. από την εταιρεία ΤΗΕ RUHOF CORPORATION. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία. Συμμορφώνεται με
τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά και έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το ΕΝ ISO 15883.

