Endozime® BIO-CLEAN
DETERGENTE ENZIMÁTICO DESENVOLVIDO PARA DISSOLVER POLISSACARÍDEOS DE ARTIGOS
MÉDICOS CRÍTICOS E SEMI-CRÍTICOS.
·Compatível com todos os materiais de artigos médicos.
·Baixa espuma, pH neutro, não abrasivo, livre de resíduos.
INSTRUÇÕES DE USO:
LIMPEZA AUTOMÁTICA:
1. Colocar Endozime® Bio-Clean diretamente no compartimento destinado ao produto de limpeza.
2. Diluir 4mL de Endozime® Bio-Clean para cada litro de água a temperatura da água de 35ºC a 50ºC.
3. Seguir as recomendações do fabricante do equipamento.
LIMPEZA MANUAL:
1.Diluir 4mL de Endozime® Bio-Clean para cada litro de água* a temperatura 30ºC a 45ºC** .
2.Submergir os artigos ou instrumentais a serem limpos. Para endoscópios: Aspirar ou enxaguar o
interior do canal antes de imergir na solução
3.Deixar o instrumental submerso na solução por 2 minutos para remover a carga orgânica
(carga orgânica mais pesada poderá necessitar mais tempo de molho).
4.Enxaguar o instrumental abundantemente com água.
*Recomendações quanto à qualidade da água:
3
pH 6,0 - 9,5 / Dureza: máximo 400 mg/L CaCo3 / Condutividade:
máximo 900 uS/cm
** Para temperatura ambiente o tempo de imersão deverá ser validado de acordo com o protocolo
de limpeza do hospital.
UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO
A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA
PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA .
COMPOSIÇÃO:
Álcool isopropílico, Enzima do grupo das Amilases,
Proteases, Lipases, Carbohidrases, Detergente
não iônico alcool etoxilado (2%p/p),
Corante, Fragrância e Água.

8 cm

- Atividade Proteolítica mínima: 0,06 UP.mL-1 .min-1
- Atividade Amilolítica mínima: 0,03 UA.mL-1 .min-1
pH produto puro: 6,0 - 8,0

-NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS
-MANTENHA O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL
-NÃO REUTILIZE AS EMBALAGENS VAZIAS
PRECAUÇÃO:
Não Ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os
olhos ou com a pele.
PRIMEIROS SOCORROS:
-Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave
imediatamente com água em abundância.
-Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte
imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando
o rótulo do produto.

-

Limpa e prepara artigos médicos críticos e semi-críticos pela remoção completa da carga orgânica.
Aplicações Universais:
Recomendado para uso em todas as lavadoras automáticas,termodesinfectadoras, ultrassônicas e para
limpeza manual.
·Mistura de enzimas patenteadas desenvolvidas para remoção de carga orgânica – sangue, carboidrato,
proteína, polissacarídeo, gordura, óleo, ácido úrico e outros componentes nitrogenados.
·Limpa superfícies onde germes, alérgenos ou microorganismos podem se esconder, crescer e
proliferar.
Endozime® BIO-CLEAN é um detergente neutro multienzimático desenvolvido
para atingir os polissacarídeos insolúveis permitindo a eliminação completa
da carga orgânica dos artigos médicos críticos e semi-críticos.
Endozime® BIO-CLEAN é altamente recomendado para todos os endoscópios
e artigos canulados. Pode ser utilizado para reprocessamento manual e também
é extremamente efetivo para o uso em lavadoras de endoscópios, lavadoras
termodesinfectadoras e ultrassônicas, onde a camada polissacarídica também
pode se estabelecer.
Este produto não é para ser usado como esterilizante ou desinfetante de alto
nível, mas sim para descontaminar artigos médicos críticos e semi-críticos
antes da esterilização ou desinfecção de alto nível.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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CIT (Centro de Informações Toxicológicas)
Fone: 0800 721 3000 ou (51) 2139.9200
SAC (Serviço de atendimento ao consumidor): (51) 33586300
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