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PREPZYME FOREVER WET 
 
Πολύ – ενζυματικό καθαριστικό εργαλείων και επιφανειών σε spray 
 
 
Το Prepzyme Forever Wet είναι ενισχυμένο απορρυπαντικό με τεχνολογία Bio-Clean που εμποδίζει την 
προσκόλληση του βιολογικού φορτίου στις επιφάνειες των χειρουργικών εργαλείων, δίσκων και επιφανειών. 
Προσφέρει ενζυματικό ψεκασμό πολλαπλών επιπέδων, χωρίς αεροζόλ.    
 
Είναι συμβατό και καθαρίζει όλες τις επιφάνειες, ακόμα και τις δυσπρόσιτες, όπου το Biofilm μπορεί να 
κρυφτεί. Εξασφαλίζει τη μακρά διατήρηση της υγρασίας γεγονός το οποίο αποτρέπει το βιολογικό φορτίο να 
προσκολλήσει στα χειρουργικά εργαλεία και τα ενδοσκόπια.    
 

 
Το Prepzyme Forever Wet με τεχνολογία Bio-Clean καλύπτει απαλά τα εργαλεία ώστε να διατηρεί την υγρασία κατά την 
μεταφορά τους ή κατά την μακρόχρονη παραμονή τους μέχρι την αποστείρωσή τους, χωρίς να ξεραθεί το βιολογικό φορτίο και 
περιορίζει τη διασπορά του.    
 
 

 
Κατάλληλο για χρήση σε χειρουργεία, ενδοσκοπικά τμήματα, 
εξωτερικά ιατρεία, οδοντιατρικά ιατρεία και για κάθε τμήμα 
που μεταφέρει τα εργαλεία σε άλλο χώρο για τον καθαρισμό 
και την απολύμανσή τους. Ιδανικό για τον καθαρισμό 
εργαλείων που δεν βυθίζονται σε νερό.   
 
Σε αντίθεση με άλλα προϊόντα πρόπλυσης δεν αφήνει σκληρό 
επίστρωμα πάνω στα εργαλεία ακόμα και μετά από πολλές 
ώρες γεγονός που το κάνει κατάλληλο για τα νυχτερινά 
εργαλεία ή για εργαλεία που αφήνονται όλο το 
σαββατοκύριακο. Βοηθά στην αποφυγή πρόσφυσης θρόμβων 
αίματος και οργανικών θραυσμάτων από όλα τα αυλοειδή 
εργαλεία και κανάλια.  
 
Αρχίζει να δουλεύει αμέσως κατά τον ψεκασμό, έχει εύκολο 
ξέβγαλμα, ουδέτερο pH και είναι ασφαλές για το περιβάλλον. 
 
 

   

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ψεκάστε απευθείας πάνω στα εργαλεία, ενδοσκόπια και επιφάνειες αμέσως μετά τη χρήση τους, ώστε να 
καλυφθούν όλες οι επιφάνειές τους και αφήστε τα για όσο χρόνο χρειάζεστε. Αποτελεσματικό από το πρώτο λεπτό. Ξεβγάλετε τα 
εργαλεία πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία του καθαρισμού και της απολύμανσης.     
 
Σύσταση: Για καλύτερο καθαριστικό αποτέλεσμα συνίσταται τα εργαλεία να ψεκάζονται στον δίσκο ανοιχτά ώστε να εισχωρεί ο 
αφρός σε όλα τα σημεία. 

 

   

 
ΣΥΝΘΕΣΗ: Ισοπροπυλική αλκοόλη, Ένζυμα : Λιπάση, Αμυλάση, Πρωτεάση, Καρμποΰδράση, Σουμπτιλισίνη (ειδική πρωτεάση 
διάσπασης πρωτεΐνης προερχόμενη από τον Bacillus subtilis), Μη ιονικά τασιενεργά.  
 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ:  12 ΤΕΜ Χ 1 LT 
 
 

 
 
Το προϊόν έχει γνωστοποιηθεί στο  Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ID 29664) σύμφωνα με το Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7.04.2014) 
 
 
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.    ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ CE: PESKETT SOLUTIONS LTD. 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.  
 


