
Helimatic® Cleaner enzymatic

Mycie narzędzi 

n Do maszynowego mycia endoskopów giętkich  
i wrażliwych na temperaturę wyrobów medycznych

n	 Do maszynowej obróbki instrumentów i wyposażenia
 anestezjologicznego
n	 Łatwo usuwa zabrudzenia z krwi i wydalin
n	 Doskonała kompatybilność materiałowa



Helimatic® Cleaner enzymatic – Skład:
<5% anionowych substancji powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, enzymy, sole kwasów organicznych, 
rozcieńczalniki, czynniki dyspersujące, inhibitory korozji, konserwanty, substancje pomocnicze

Innowacyjne połączenie enzymów  
i substancji powierzchniowo czynnych 

Enzymatyczny środek myjący do delikatnego procesu maszynowego endoskopów giętkich  
i wyrobów medycznych 

Helimatic® Cleaner enzymatic

  Do maszynowego mycia endoskopów giętkich i wrażliwych na 
temperaturę wyrobów medycznych 

  Do maszynowej obróbki instrumentów i wyposażenia anestezjo-
logicznego 

  Skuteczny i ekonomiczny 

  Łatwo usuwa zabrudzenia z krwi i wydalin 

  Doskonała kompatybilność materiałowa 

  Wykorzystuje szczególnie skuteczną i innowacyjną kombinację 
składników w celu optymalizacji parametrów mycia

  Charakteryzuje się niezwykłą siłą myjącą, szczególnie w 
przypadku zabrudzeń zawierających krew i białko, w tym w 
przypadku oczyszczania miejsc trudno dostępnych 

  Oferuje mycie bez powstawania piany we wszystkich, zakresach 
temperatur, w połączeniu z wodą zimną, dużymi wstrząsami 
oraz w warunkach dużego obciążenia biologicznego.

  Charakteryzuje się wysokim poziomem kompatybilności 
materiałowej, szczególnie w przypadku powierzchni metalowych 
i plastikowych.

Właściwości 

Etap mycia odgrywa kluczową rolę w procesie termiczno – 
chemicznym. Sukces całego procesu uzależniony jest od dokładnego 
oczyszczenia, aby endoskopy giętkie były wolne od pozostałości  
z wydalin i białka. Zapobiega to osadzaniu się stwardniałych osadów 
nie usuniętych zabrudzeń, w trakcie kolejnych etapów: dezynfekcji 
i schnięcia.
Helimatic® Cleaner enzymatic opracowano w celu spełnienia tych 
wymagań. Ten produkt o wysokich parametrach posiada neutralny 
odczyn pH i zapewnia osiągnięcia maksymalnego efektu mycia. 
Dodatkowo jest on szczególnie wskazany do stosowania wraz  
z delikatnymi instrumentami.
Helimatic® Cleaner enzymatic posiada doskonałe właściwości 
myjące, kojarzone zwykle wyłącznie z preparatami alkalicznymi.
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