MODO DE USAR
USO MANUAL
1. Adicionar 8mL de Liquizime™ para cada litro de água* a temperatura de 30º a 45ºC
2. Submergir os instrumentos na solução.
3. Deixar em contato com a solução por 5 minutos para remoção integral da carga
orgânica e de seus contaminantes.
4. Enxaguar abundantemente com água*.

Detergente Enzimático
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Contém 4 L
Preparação multienzimática levemente alcalina, especialmente
desenvolvida para uso em lavadoras automáticas de instrumentos,
máquinas ultrassônicas e imersão manual.
Liquizime™ é uma preparação multienzimática levemente alcalina à base de
enzimas amilase, lipase, protease e carbohidrase, desenvolvida para remoção
integral de toda matéria orgânica. Dissolve e remove com segurança: sangue,
proteína, amido, gordura, muco e demais restos orgânicos.

EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS
1. Colocar Liquizime™ diretamente no compartimento destinado ao produto de limpeza.
2. Diluir 4mL de Liquizime™ para cada litro de água* a temperatura de 35ºC a 50ºC.
3. Seguir as recomendações do fabricante do equipamento.
* Recomendações quanto à qualidade da água:
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.

IMPORTANTE: Após a remoção da matéria orgânica de qualquer artigo ou superfície com
Liquizime™, empregue o processo de desinfecção ou esterilização específico, indicado
pelo Ministério da Saúde.

Liquizime™ possui ação emulsificante que garante a limpeza completa dos
artigos cirúrgicos sendo eliminado por enxague simples.

PRECAUÇÃO:
Não Ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os
olhos ou com a pele.

COMPOSIÇÃO:
Álcool isopropílico, Enzima do grupo das Amilases,
Proteases, Lipases, Carbohidrases, Tensoativo não
iônico nonilfenol polietanol (2% p/p), Corante,
Alcalinizante, Antioxidante e Água.

- Atividade Proteolitica mínima: 0,04 UP.mL .min
- Atividade Amilolitica mínima:
0,01 UA.mL-1 .min-1
pH produto puro: 8,0 - 10,0

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.

Lote n°
Data de Fabricação:
Validade: 24 meses, a partir da data de fabricação.

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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Liquizime™ é uma solução alcalina que previne o depósito de substância
minerais provenientes de tubulações antigas ou de locais que possuam água
com alto teor de minerais (água dura).

-NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS
-MANTENHA O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL
-NÃO REUTILIZE AS EMBALAGENS VAZIAS

UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO
A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA
PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA .
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Nº do Registro do produto junto ANVISA/MS: 3.1381.0010.001-5
PRODUTO DE ORIGEM NORTE AMERICANA - MINEOLA - NY - EUA

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Importador exclusivo para o Brasil
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