
Το MEDAZYM είναι ένα πολύ δραστικό συμπυκνωμένο 
καθαριστικό με ουδέτερο pH.

Περιέχει συνδυασμό τριών ενζύμων (πρωτεάση, λιπάση, 
αμυλάση) που διασπούν πρωτείνες, λίπη, καθώς και κατάλοιπα 
αίματος. 

Αφαιρεί αποτελεσματικά τα οργανικά κατάλοιπα ενώ  αποτρέπει 
την διάβρωση και τον αποχρωματισμό των εργαλείων. Αφαιρεί 
αποτελεσματικά ακόμα  και τις πιο σκληρές εναποθέσεις.

Είναι κατάλληλο για καθαρισμό με χρήση λουτρού υπερήχων, 
με εμβάπιση, ή με συμβατικό πλύσιμο χειρός.

Χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη εργαλείων.

n Φιάλη ενός λίτρου με δοσομετρητή (Κωδ. 20019)

Συσκευασίες

n Εμφάνιση:  Διαφανές κίτρινο διάλυμα 
n Πυκνότητα:   1.02 g/cm3 στους 20˚C
n pH:   7.0 - 8.0 Ουδέτερο στους 20˚C
n pH (0.5% - 1%):  7.0 - Ουδέτερο στους 20˚C
n Οσμή:   Ουδέτερη
n Διατήρηση:  5˚C - 35˚C
n Σταθερότητα:   3 ‘Ετη
n Βιοδιασπασιμότητα: Σύμφωνα με την OCDE 301D

Φυσικές Ιδιότητες

Πιστοποιήσεις
n Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά
    προϊόντα (οδηγία 93/42/EEC). 
n Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I

n Συνδυασμός τριών ενζύμων για τριπλή
    αντιρρυπαντική δράση

n Αφαιρεί δραστικά τα οργανικά κατάλοιπα

n Πολύ οικονομικό: 0.5 - 1% αραίωση

n Κατάλληλο για καθαρισμό με χρήση λουτρού υπερήχων,
    με εμβάπτιση, η με συμβατικό πλύσιμο

n Δεν αφρίζει, δεν διαβρώνει, δεν αποχρωματίζει τα  
    εργαλεία

n Εφαρμόζεται τόσο σε θερμοανθεκτικά όσο και σε 
    θερμοευαίσθητα εργαλεία

Ιδιότητες

Aραιώστε 20 ml του ΜEDAΖΥΜ σε 2 λίτρα κρύο νερό (αραίωση 
1%). Ανοίξτε όλα τα εργαλεία με αρθρώσεις.
Εμβυθίστε τα στο διάλυμα ούτως ώστε να είναι πλήρως 
καλυμμένα και αφήστε τα για τουλάχιστον 5 λεπτά. 
Ξεπλύνετε τα εργαλεία με τρεχουμένο νερό. Στεγνώστε τα 
καλά με ένα καθαρό πανί. Τα εργαλεία σας είναι έτοιμα για 
αποστείρωση.

Αλλάζετε το διάλυμα κάθε 48 ώρες, ή όταν έχει λερωθεί πολύ. 
Μην αναμειγνύετε με άλλα απολυμαντικά προϊόντα. 
H συσκευασία πρέπει να κλείνεται ερμητικά μετά τη χρήση.
Αποθηκεύστε το προϊόν μεταξύ +5°C και +35°C.

Οδηγίες χρήσης
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Τρι-ενζυματικό καθαριστικό 
ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων

MEDAZYM  ®
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Το MEDAZYM παρασκευάζεται στην Ελλάδα.
Η MEDALKAN τηρεί τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001:2012 και ISO 13485:2016 που αφορούν τον σχεδιασμό και 
την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τρι-ενζυματικό καθαριστικό 
ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων

MEDAZYM  ®

Πρωτεάση, λιπάση, αμυλάση, μη ιονικά τασιενεργά <5%, 
αναστολέας διάβρωσης, ρυθμιστής pH, έκδοχα. 

Συστατικά

Το MEDAΖΥΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους 
κοινούς τύπους λουτρών υπερήχων. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αραίωση 0.5% και θερμοκρασία 
έως 55°C.

Λουτρά υπερήχων

Το MEDAΖΥΜ είναι συμβατό με τα περισσότερα υλικά όπως 
ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, γυαλί, κεραμικά, σκληρά 
πλαστικά, εβονίτης, κλπ...

Συμβατότητα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ


