Cykl obróbki
endoskopu

Pure Technology

AdaptaClean™
Kluczowym elementem pełnego systemu
dezynfekcji endoskopów firmy ASP jest faza
czyszczenia wstępnego, gdyż dezynfekcja
endoskopu jest znacznie utrudniona, jeżeli ten
etap dezynfekcji nie zostanie dokładnie przeprowadzony. Firma ASP oferuje grupę wysoce
skutecznych detergentów enzymatycznych
i alkalicznych, do wyboru zgodnie z preferencjami
użytkownika.
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detergent alkaliczny

detergent enzymatyczny

Detergent AdaptaClean™ jest środkiem alkalicznym, przeznaczonym do
dokładnego czyszczenia narzędzi przed dezynfekcją. AdaptaClean™
zawiera wodorotlenek potasu (KOH), a także związki powierzchniowo
czynne, które zapobiegają ponownemu osadzaniu się resztek białkowych
oraz zmniejszają napięcie powierzchniowe roztworu czyszczącego.

Detergent Cidezyme® jest łagodnym środkiem na bazie enzymów,
stanowiącym połączenie płynu do namaczania i do czyszczenia, przeznaczonym do dokładnego czyszczenia narzędzi przed dezynfekcją. Jego
enzymatyczne działanie proteolityczne usprawnia proces czyszczenia, gdyż
penetruje narzędzia endoskopowe, uwalniając twarde, zaschnięte w trudno
dostępnych miejscach resztki organiczne.

Typowe części plastikowe endoskopów, ze stali nierdzewnej, oraz optyki są
odporne na działanie roztworu roboczego Adaptaclean.
W celu manualnego procesowania endoskopów oraz ich akcesoriów bądź
mycia ultradźwiękowego
Dodać od 5 (0,5%) do 20 (2%) ml na litr wody wg potrzeb
W celu automatycznego procesowania endoskopów giętkich i ich akcesoriów
Użyć 5 ml (0,5%) na litr wody wg potrzeb
Czas przydatności do użycia
Używać na świeżo wg potrzeb
Okres trwałości
2 lata

W celu manualnego procesowania endoskopów giętkich oraz ich akcesoriów
Dodać 8 ml (0,8%) bądź 16 ml (1,6%) na litr wody wg potrze
Stężenie
Roztwór Cidezyme® 0,8% lub 1,6%
Czas przydatności do użycia
Używać na świeżo wg potrzeb
Okres trwałości
2 lata
Klasyfikacja urządzeń medycznych
Klasa I zgodnie
z Dyrektywą MDD 93/42/EEC

Klasyfikacja urządzeń medycznych
Klasa I zgodnie z Dyrektywą MDD 93/42/EEC

Utylizacja
Wylewać do kanalizacji lub zgodnie z procedurami szpitalnymi

Utylizacja
Wylewać do kanalizacji lub zgodnie
z zasadami szpitalnymi
Informacje odnośnie przechowywania
Przechowywać w chłodnym otoczeniu
i chronić przed zamarznięciem (0 °C – 25 °C)
Kod produktu

Sprzedawane opakowanie

20515
20516

2 x 5 litrów		
6 x 2 litry

Informacje odnośnie przechowywania
Przechowywać w kontrolowanej
temperaturze pokojowej

od 15 °C do 30 °C

Kod produktu

Sprzedawane opakowanie

2258
2260

12 x 1 litr
4 x 5 litrów

Kontakt w Polsce:
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa

AD-090014-14-CT_B

T: + 48 (22) 237 80 00
F: + 48 (22) 237 80 01
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