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PREPZYME XF   
Ιατρικό προϊόν κλάσης Ι 

  
Ενζυματικός αφρός για τον καθαρισμό ενδοσκοπίων, αυλοειδών εργαλείων & σωλήνων 
αναρροφήσεων.  Με ειδικό σωληνάκι εφαρμογής.  

 
Το Prepzyme XF είναι ένα επαναστατικό προϊόν που εμποδίζει την                   
προσκόλληση του βιολογικού φορτίου στις επιφάνειες των χειρουργικών,  
λαπαροσκοπικών εργαλείων και σωλήνων αναρροφήσεων μετά την χρήση τους και των 
εσωτερικών αυλών των ενδοσκοπίων. 

 
 

Εμποδίζει το βιολογικό φορτίο να στεγνώσει, ενώ συγχρόνως διασπά το αίμα, το λίπος, τις πρωτεΐνες και τους 
υδρογονάνθρακες. Τα λερωμένα όργανα, αφού ψεκαστούν με τον αφρό Prepzyme XF παραμένουν υγρά ακόμα και 
όταν μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τον καθαρισμό τους.  Είναι πανίσχυρο και αποτελεσματικό 
ακόμα και στα ξεραμένα υπολείμματα των σωλήνων αναρροφήσεων και ελαχιστοποιεί το τρίψιμό τους.    
 

Το Prepzyme XF είναι ιδανικό για χρήση σε χειρουργεία, αίθουσες ενδοσκοπήσεων, οδοντιατρεία και  γενικά σε 
τμήματα όπου τα εργαλεία πρέπει να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο χώρο για απολύμανση.  Κατά  την μεταφορά 
των εργαλείων στην αποστείρωση, δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος να χυθούν νερά απ' τους λερωμένους δίσκους, ή 
να πιτσιλιστεί κάποιος, αφού το προϊόν είναι σε μορφή αφρού. Επιπλέον εμποδίζει τη διασπορά των μικροβίων και 
έχει ουδέτερο Ph 6-8. 
 

 
Είναι το μοναδικό προϊόν που φτάνει στα κρυφά σημεία των ενδοσκοπίων ειδικά της ERCP που είναι ιδιαιτέρως 
δύσκολα στον καθαρισμό τους.  

 
 
 
 

 

Για χρήση σε αναρροφήσεις:    Ψεκάστε αμέσως μετά το τέλος της 
επέμβασης την αναρρόφηση ώστε να κρατήσετε νωπό το βιολογικό φορτίο. 
Με αυτό τον τρόπο ο καθαρισμός των αναρροφήσεων γίνετε εύκολος και 
γρήγορος χωρίς να χρειάζεται πολύωρο τρίψιμο με βουρτσάκι. Ξεβγάλτε 
καλά.   
 
Για χρήση σε ενδοσκόπια και αυλοειδή εργαλεία :  Ψεκάστε τον αυλό 
μέχρι να δείτε το προϊόν να βγαίνει από την άκρη του εργαλείου ή του 
καναλιού του ενδοσκοπίου, ώστε να είναι σίγουρο ότι έχουν καλυφθεί όλα τα 
μέρη του οργάνου, ακόμα και τα κρυφά σημεία των ενδοσκοπίων όπου δεν 
μπορεί να περάσει η βούρτσα καθαρισμού. Αφήστε λίγα λεπτά να δράσουν 
τα ένζυμα. Περάστε βούρτσα καθαρισμού και επιμείνετε όπου είναι δυνατόν. 
Ξεβγάλτε καλά πριν την απολύμανση.  
 

Tip: Για τα ενδοσκόπια της ERCP δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πίσω τμήμα 
κατά την ανέλκυση του όνυχα.   
 
 

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ισοπροπυλική αλκοόλη, Ένζυμα (Λιπάση, Αμυλάση, 
Πρωτεάση, Καρμποΰδράση), μη ιονικά απορρυπαντικά 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ:  24 ΤΕΜ X 410gr 
 
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. 
 
Το προϊόν έχει γνωστοποιηθεί στο  Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με το Ν 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7.04.2014) 

 


