
Helimatic® Neutralizer C

Mycie narzędzi 

n Wiele możliwości zastosowania
n	 Delikatny skład
n	 Bardzo dobra kompatybilność materiałowa
n	  Wydajny i ekonomiczny 
n	 Ekologiczny



  Wiele możliwości zastosowania:  
Helimatic® Neutralizer C to płynny środek neutralizujący na 
bazie kwasu cytrynowego służący do neutralizacji resztek  
alkalicznych w trakcie maszynowego przygotowywania  
instrumentów.  
Kwaśny odczyn środka czyni go skutecznym w procesie 
dekontaminacji kaczek i basenów szpitalnych.

  Nie zawiera substancji powierzchniowo czynnych, fosforanów i 
tenzydów

  Dobra kompatybilność materiałowa

  Ekonomiczny i wydajny, pracuje w stężeniu od 0,05%

  Udokumentowana kompatybilność z  różnego rodzaju myjniami 
dezynfektorami , np. Olympus, Getinge

  Całkowicie biodegradowalny

 
Bezbarwna, bezwonna ciecz, rozpuszczalna w wodzie. PH 
koncentratu=2,5. Gęstość wzgledna=1,12.

 
Stężenie robocze

0,05%-0,3%   5-15 min    temp.60-80 st.C

Właściwości 

Helimatic® Neutralizer C – Skład: 
100 ml zawiera 15-30% Kwasu cytrynowego 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: B. Braun Melsungen AG,Carl-Braun Straße 1, D-34212 Melsungen, Niemcy 

Nie zawiera fosforanów i substancji 
powierzchniowo czynnych

Środek neutralizujący pH w trakcie maszynowego przygotowywania instrumentów po użyciu 
środka o odczynie alkalicznym. Dekontaminacja utensyliów szpitalnych. 

Helimatic® Neutralizer C

Etap mycia odgrywa kluczową rolę w procesie dekontaminacji. 
Istotnym  elementem całego procesu dezynfekcji jest dokładne 
mycie wstępne, które pozbawi instrumentarium/endoskopy 
zanieczyszczeń  widocznych gołych okiem, takie jak krew: wydal-
iny, fragmenty tkanek. W zależności od rodzaju dezynfekowanego 
sprzętu, mycie wstępne dokonuje się z użyciem preparatów: He-
limatic Cleaner Neutral, Helimatic Cleaner Enzymatic, Helimatic 
Cleaner Alcaline. Celem usunięcia pozostałości alkalicznych po 
zastosowaniu środka Helimatic Cleaner Alcaline, sprzęt medyczny 
należy przepłukać roztworem Helimatic Neutralizer C. 

W celu spełnienia indywidualnych wymagań Centralnej Steryli-
zacji, stosowanie i dozowanie produktu Helimatic® Neutralizer C 
musi być regulowane przez użytkownika. Program i dozowanie 
w automatycznych myjkach i urządzeniach do dezynfekcji muszą 
być dokładnie zaprogramowane i kontrolowane. Nawet w przy-
padku stosowania w trakcie procesu środka myjącego o neutral-
nym odczynie pH zaleca się dodawanie środka neutralizującego 
do pierwszego płukania pośredniego w celu zapobiegania powsta-
wania osadów (np. w przypadku, kiedy woda stosowana w trakcie 
procesu jest mocno zasolona).

Kwaśny odczyn środka czyni go skutecznym w procesie dekontami-
nacji utensyliów szpitalnych ( mycie kaczek i basenów).

Zastosowanie 
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Dane fizyczne i chemiczne 




