Prepzyme FW é o spray umectante que cobre suavemente o instrumental, mantendo-o úmido
por longo tempo.
Prepzyme FW facilita e otimiza o tempo de limpeza, ajudando a prevenir o ressecamento de
matéria orgânica da superfície e/ou lumens de instrumentais e endoscópios, principalmente
quando levarão muito tempo para serem reprocessados.

DETERGENTE ENZIMÁTICO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO
SPRAY MULTIENZIMÁTICO UMECTANTE PARA PRÉ-LIMPEZA
E TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL
Desenvolvido para a pré-limpeza de superfícies. Forma uma barreira de
retenção de umidade por tempo prolongado, prevenindo a aderência da
matéria orgânica em instrumental e endoscópio. Perfeito para uso em blocos
cirúrgicos, salas de endoscopia, ambulatórios, consultórios dentários e outros
locais em que os instrumentais serão transportados para serem processados.
• Não forma aerossol
• Mantém os instrumentais úmidos por longo tempo
• Perfeito para instrumental que permanece sujo durante a noite ou durante o
final de semana
• Compatível com termodesinfectoras
• Seguro para todos os instrumentais e endoscópios

INDICAÇÕES DE USO:
1. Aplicar Prepzyme FW diretamente nos instrumentais e endoscópios contaminados
imediatamente após o uso.
2. Deixar os instrumentais em contato com o Prepzyme FW até que possam ser limpos. Se
toda a superfície estiver completamente coberta com o produto não é necessário reaplicação.
3. Enxaguar os instrumentais antes do processo de limpeza.
A REUTILIZAÇÃO DO PRODUTO PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA.
PRODUTO PRONTO PARA USO
- 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.
COMPOSIÇÃO: Enzima do grupo das Proteases e Lipases, Tensoativo álcool etoxilado (2% p/p), umectante,
espessante, corante e água.
- Atividade Proteolitica mínima: 0,023 UP.mL-1.min-1
pH produto puro: 6,0 - 8,0

CIT (Centro de Informações Toxicológicas)
Fone: 0800 721 3000 ou (51) 2139.9200
SAC (Serviço de atendimento ao
consumidor): (51) 33586300

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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