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CLEANSTART BEDSIDE KIT 
 

 

Ειδικό kit για την πρόπλυση των ενδοσκοπίων με σφουγγαράκι και ενζυματικό απορρυπαντικό 
Endozime SLR με τεχνολογία Bioclean.  

 
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΙΤ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ, ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΡΥΠΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ   
 

 
Η εύχρηστη συσκευασία του προϊόντος περιέχει ένα σφουγγάρι Endozime SLR ειδικά σχεδιασμένο για 
τον καθαρισμό του εξωτερικού των ενδοσκοπίων και έτοιμο προς χρήση ενζυματικό διάλυμα 
Endozime SLR Bioclean Technology για αναρρόφηση μέσα στα κανάλια του ενδοσκοπίου.  

 
Το ενζυματικό διάλυμα Endozime SLR Bioclean Technology είναι ενισχυμένο με την τεχνολογία Bioclean ώστε να είναι το μόνο 
ικανό να απομακρύνει τα συνθετικά λιπίδια και τους αδιάλυτους πολυσακχαρίτες οι οποίοι εσωκλείουν το Biofilm πετυχαίνοντας 
έτσι την απόλυτη εξάλειψη του βιολογικού φορτίου, biofilm καθώς και τυχόν υπολειμμάτων από τα απολυμαντικά ή άλλες χημικές 
ουσίες. Το CleanStart Bedside Kit απομακρύνοντας το Biofilm διευκολύνει τον καθαρισμό και εμποδίζει το ρύπο να στεγνώσει 
πάνω στο ενδοσκόπιο πριν από τον καθαρισμό και την απολύμανση, αμέσως μετά την εξέταση.  

 
 

◊  Ξεκινάει ο καθαρισμός αμέσως αποτρέποντας την στερεοποίηση του ρύπου στα ενδοσκόπια. 

◊  Απομακρύνει τα υπολείμματα του ρύπου, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών λιπιδίων. 

◊  To Endozime SLR είναι ένα συνεργικό μείγμα πρωτεάσης, αμυλάσης, λιπάσης, καρμπουδράσης και ιδιόκτητων ενζύμων,  

    ενισχυμένο με bioclean Technology κατάλληλο για όλα τα ενδοσκόπια, άκαμπτα ή εύκαμπτα. 

◊  Έχει ουδέτερο pH, μη διαβρωτικό, 100% βιοδιασπώμενο με εύκολο ξέβγαλμα.  

◊  Είναι μίας χρήσης ώστε να αποφεύγεται η διασπορά της μόλυνσης.  

◊  Η συσκευασία έχει πλατύ και σταθερό πάτο ώστε να αποφεύγεται η ανατροπή του δοχείου.  

 
 
 
I ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ I 

 

1. Αμέσως μετά την ενδοσκόπηση σκουπίστε το εξωτερικό του 
ενδοσκοπίου με το ειδικό σφουγγάρι Endozime SLR εμποτισμένο με το 
ενζυματικό διάλυμα. 
 

2. Τοποθετήστε την άκρη του ενδοσκοπίου μέσα στη συσκευασία του 
Cleanstart Bedside Kit και αναρροφήστε από το κανάλι 
βιοψίας/αναρρόφησης μέχρι να αδειάσει η συσκευασία. Αν 
χρησιμοποιείται τη συσκευασία των 500ml αναρροφήστε για 30 
δευτερόλεπτα.  
 

3. Ξεπλύνετε με νερό και αέρα μέσα από το κανάλι νερού/αέρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των ενδοσκοπίων.  
 

4. Μετά τη χρήση πετάξτε το σφουγγάρι μαζί με την άδεια συσκευασία.  
 

5. Τοποθετήστε το ενδοσκόπιο σε ένα δοχείο ή σακούλα μεταφοράς και μεταφέρετέ το στο χώρο που γίνεται ο καθαρισμός και η 
απολύμανση.  

 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :    1 ΤΕΜ Χ 250ml   Ι   1 TEM Χ 500ml 

 
 
 

 
Το προϊόν έχει γνωστοποιηθεί στο  Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ID 29663) σύμφωνα με το Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7.04.2014) 
 
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.  

 

 


