
Enzymatyczna pianka do wstępnej dekontaminacji
narzędzi chirurgicznych

gigazyme® actifoam

Nowość

Zalety
zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na
narzędziach
gotowa do użycia

doskonała kompatybilność materiałowa

synergistyczne działanie kompleksu enzymów oraz
surfaktantów zapewnia doskonały efekt mycia

Obszary zastosowania
gigazyme® actifoam jest preparatem przeznaczonym do
zwilżania i mycia narzędzi bezpośrednio po użyciu oraz
podczas transportu przed dalszym reprocesowaniem.

Własciwości produktu
Preparat gigazyme® actifoam dzięki efektywnemu
połączeniu trzech enzymów (protaza, lipaza, amylaza) oraz
związków powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa
zanieczyszczenia z narzędzi. Wysoce aktywna piana o
doskonałych wlaściwościach myjących zapobiega utrwalaniu
zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. gigazyme®
actifoam ułatwia proces maszynowego mycia czyniąc go
jeszcze bardziej efektywnym.

Wskazówki dotyczące stosowania
Narzędzia po użyciu należy umieścić w przystosowanym do
tego celu pojemniku. Następnie nanieść warstwę piany tak
aby wszystkie narzędzia zostały pokryte. Przykryć pojemnik
przykrywą w celu bezpiecznego przetransportowania.
Przed kolejnymi etapami dekontaminacji manualnej lub
maszynowej należy pod bieżącą wodą spłukać z narzędzi
zanieczyszczenia i pozostałości piany.
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Dystrybutor Wytwórca
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon + 420 558 320 260
www.schulke.cz

Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485
oraz ISO 9001.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
Zawiera: kokamidopropyl betainę, węglan
didecylodimetyloamonu, środki powierzchniowo czynne,
enzymy, substancje antykorozyjne.

Wskazówki szczególne
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temp. +5 do
+25. Nie stosować do materiałów wykonanych z aluminium,
anodowego aluminium, poliwęglanu oraz powierzchni
galwnizowanych. Nie stosować po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 2 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

gigazyme actifoam 750 ml FL 12/Karton 70002066

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schulke CZ, s.r.o. produkuje preparaty z wykorzystaniem
metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie
i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych
standardów jakości.


