
ANIOSYME DD1
Instrumentide 
puhastamine ja
desinfektsioon

   Kasutatakse nii kirurgiliste instrumentide,
   meditsiiniseadmete k.a endoskoopiliste 

• Sobib kasutamiseks ultrahelivannis.
• Saastunud instrumentide kogumiseks ja transpordiks.

• Esimene kolme ensüümi sisaldav vedel puhastavate omadustega
  desinfektsioonivahend.
• Kolme ensüümi kompleks: proteaas, lipaas, amülaas kombineerituna
  pindaktiivsete ainetega.
• Tõestatud efektiivsus (DCP – rasva lahustav puhastusvõime).
• Ei sisalda kloori – instrumendid ei oksüdeeru.

• Kasutuslahus säilib 1 päev.
• Ensüümide stabiilsus on tõestatud.
• Neutraalne pH: sobivus sulamitega.
• Ei sisalda kloriide: ei ole instrumentidele korrosiivne
• Sobib kasutamiseks ultrahelivannis.
• Sinist värvi meeldiva lõhnaga vedelik.

• Patenteeritud koostis

• Esimene kolme 
   ensüümi sisaldav
   vedel puhastavate 
   omadustega
   desinfektsioonivahend

• Eriti efektiivne tugevalt
   saastunud instrumentide
   dekontamineerimiseks
   ja instrumentide 
   transpordiks ristsaast-
   umise ennetamiseks

NÄIDUSTUSED

OMADUSED:

LAHUSTADA
25 ml > 5L

0,5%
5 min.



ANIOSYME DD1

Kvaternaarammooniumipropionaat,
polüheksametüleenbiguaniidhüdrokloriid, 
ensüümide kompleks (proteaas, lipaas, amülaas),
pindaktiivsed ained, stabilisaatorid, 
eraldusained, lõhna- ja värvained.

Instrumentide puhastamine ja desinfektsioon 

1 2 3 4
0,5% lahus:
valada 25ml kontsentraati
5l leigesse või toasooja vette.

Uputada meditsiiniseade 
täielikult lahusesse.

Vajadusel harjata.

Soovitatav leotusaeg 
on 5 minutit. 

Endoskoopiliste instrumentide 
kanaleid puhastada harjaga.

Loputada hoolikalt vähemalt 
joogivee kvaliteediga veega.

 Endoskoopiliste instrumentide 
korral loputada nii välimisi
detaile kui ka kanaleid.

Kuivatada hoolikalt,
jälgides instrumentide
dekontamineerimise 
protokolli.

25ml ühekordne pakend .............................. Ref. 1200.097

1l doseerimispudel ............................ Ref. 1200.095

5l kanister 
(doseerimispumbaga) .......................................... Ref. 1200.036
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KASUTAMINE

KVALITATIIVNE KOOSTIS MIKROBIOLOOGILINE SPEKTER

Jälgi kasutusjuhendis ja ohutuskaardil märgitud 

EL Direktiivile 99/45/EEC ja selle lisadele ohtlike kemikaalide 
hulka. Säilitamine: +5°C - +35°C.

HOIATUSED

PAKEND

Pavé du Moulin

Maaletooja: Hygeia / OÜ e-mail: kadi@hygeia.ee / Tel. 521 6661

59260 Lille-Hellemmes - France
Tel. +33 3 20 67 67 67 - Fax: +33 3 20 67 67 68
www.anios.com
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Bakterid

Mille vastu Standardid Kontaktiaeg

Mükobakterid

Seened/pärmid

Viirused

EN 1040, EN 13727 (saastunud
tingimused: albumiin +erütrotsüüdid)
MRSA (EN 13727)

Mycobacterium tuberculosis(Tb)

EN 1275, EN 13624

HIV-1, BVDV (HCV surrogaat), 
PRV (HBV surrogaat), 
Herpesviirus, gripiviirus-A
(H1N1), vaktsiiniaviirus

5 minutit

5 minutit

5 minutit

5 minutit


	FT ANIOSYME DD1 GB R
	FT ANIOSYME DD1 GB V

