
Trójenzymatyczny preparat (o neutralnym
pH) do manualnego i półautomatycznego
mycia endoskopów oraz manulanego mycia
wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych,
wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania
anestezjologicznego

gigazyme®

płyn

Zalety
posiada doskonałe właściwości myjące

zapewnia ochronę przed korozją

nie wytwarza piany

możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych

Obszary zastosowania
Nie ma ograniczeń materiałowych odnośnie zastosowania
preparatu. Preparat ten przeznaczony jest w szczególności do
manualnego oraz półautomatycznego mycia endoskopów
i manualnego mycia oprzyrządowania anestezjologicznego
oraz instrumentów chirurgicznych. W czasie mycia należy
zwracać uwagę na całkowite zanurzenie narzędzi tak, aby
puste przestrzenie były wypełnione. Po zakończeniu mycia
narzędzia należy dokładnie opłukać wodą. Nie zaleca się się
stosować do mycia w wodzie o temperaturze powyżej 35°C.

Własciwości produktu
gigazyme® jest specjalistycznym preparatem do mycia
endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych,
na bazie kompleksu enzymów i niejonowych substancji
powierzchniowo czynnych.

Wskazówki dotyczące stosowania
Stężenie użytkowe:
Przy normalnym zanieczyszczeniu: 0,5-1%
Przy silnym zanieczyszczeniu: do 10%
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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

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) 648/2004:
(5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy,
kompozycje zapachowe)

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gęstość ok.   1,00 g/cm3 /   20 °C

Kolor niebieski

pH ok.   7 /   20 °C

Temperatura zapłonu 43  °C /  Metoda :  DIN 51755 Part 1

Wskazówki szczególne
Nie używać preparatu po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

GIGAZYME płyn 2L FL 5/Karton 132105

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GMBH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości.


