
 

 

  SSuuppeerrNNoovvaa  MMuullttii--EEnnzzyymmaattiicc   امریکایی امریکایی ساخت کمپانی ساخت کمپانی   محلول شستشومحلول شستشویک یکCCaassee  MMeeddiiccaall  از طرفاز طرفکه که   استاست  EEPPAA،،  محیط محیط   سازمانسازمان

  ..شده استشده است  محصول سبز و ایمنمحصول سبز و ایمن  برنده نشانبرنده نشان  ،،زیست ایاالت متحدهزیست ایاالت متحده

  گراد نگهداری نماییدگراد نگهداری نماییددرجه سانتیدرجه سانتی  5252کمتر از کمتر از   محصول را با درب بسته و در دمایمحصول را با درب بسته و در دمای . .  

   سازی شودسازی شودلیتر در هر لیتر باید رقیقلیتر در هر لیتر باید رقیقمیلیمیلی  00//88تا تا   00//55غلظت غلظت   بازهبازهاین محصول در این محصول در . .  

  وری و در هر دو نوع شستشوی دستی و خودکار کاربرد داردوری و در هر دو نوع شستشوی دستی و خودکار کاربرد دارداین محصول برای غوطهاین محصول برای غوطه . .  

  سازی باید با توجه به کیفیت آب و تکنیک شستشو یا عامل مکانیکی در شستشو باشدسازی باید با توجه به کیفیت آب و تکنیک شستشو یا عامل مکانیکی در شستشو باشددرصد رقیقدرصد رقیق..    

   نباید نباید گراد گراد درجه سانتیدرجه سانتی  0000بیش از بیش از آب با دمای آب با دمای ، ، باشدباشدگراد گراد درجه سانتیدرجه سانتی  0000تا تا   5252بین بین تواند تواند میمیدمای آب در زمان استفاده از این محصول دمای آب در زمان استفاده از این محصول

  ..گراد استگراد استدرجه سانتیدرجه سانتی  2323  تاتا  3434دمای بهینه دمای بهینه   ..دهنددهندمیمیکند و کارایی خود را از دست کند و کارایی خود را از دست میمیها تغییر ها تغییر ماهیت آنزیمماهیت آنزیماستفاده شود، چرا که استفاده شود، چرا که 

   شده برای هر سه عامل غلظت، دما، و زمان تماس استفاده نماییدشده برای هر سه عامل غلظت، دما، و زمان تماس استفاده نماییدمحصول را فقط در عدد یا بازه توصیهمحصول را فقط در عدد یا بازه توصیهلطفا لطفا . .  

  شودشوداستفاده میاستفاده می، ابزار و وسایل جراحی ، ابزار و وسایل جراحی سبدهاسبدها  تمیزکردن کانتینرها،تمیزکردن کانتینرها،جهت جهت آنزیمی آنزیمی   این محصولاین محصول..  

  شده در اتاق عمل نیز استفاده کردشده در اتاق عمل نیز استفاده کردمحل تعبیهمحل تعبیهتوان از این محصول برای تمیزکردن ابزار لومنی، بالفاصله پس از عمل جراحی، در توان از این محصول برای تمیزکردن ابزار لومنی، بالفاصله پس از عمل جراحی، در میمی . .  

  شده از فلز، سیلیکون، شیشه، و پالستیک سازگار استشده از فلز، سیلیکون، شیشه، و پالستیک سازگار استخورندگی ندارد و با وسایل ساختهخورندگی ندارد و با وسایل ساخته  سمی نیست،سمی نیست،  این محصولاین محصول . .  

  مقدار مقدار کند، کند، کمی تولید میکمی تولید میبسیار بسیار کف کف باشد، باشد، حاوی فسفات نمیحاوی فسفات نمی، ، این محصول دارای بو و رنگ طبیعی استاین محصول دارای بو و رنگ طبیعی استppHH  ،چنین چنین همهم  آن خنثی است،آن خنثی است

  . . تا به سرعت آلودگی زیستی و ارگانیک و غیرارگانیک را تجزیه کندتا به سرعت آلودگی زیستی و ارگانیک و غیرارگانیک را تجزیه کند  شامل پروتئاز، لیپاز، و آمیالز داردشامل پروتئاز، لیپاز، و آمیالز داردها ها آنزیمآنزیممقادیر سطح باالیی از مقادیر سطح باالیی از 

  های مورد استفاده در این محصول، های مورد استفاده در این محصول، سورفکتنتسورفکتنت. . زدا وجود داردزدا وجود داردلیت و چربیلیت و چربیو کیو کی  در این محصول، مقادیر سطح باالیی از عوامل سورفکتانتدر این محصول، مقادیر سطح باالیی از عوامل سورفکتانت

با کمک با کمک   ،،فـاضالبفـاضالبزمان رسیدن به زمان رسیدن به پس از استفاده و در پس از استفاده و در   ییعنعنییهستند، هستند، ( ( BBiiooddeeggrraaddaabbllee))ز نوع قابل تجزیه توسط عوامل زیستی ز نوع قابل تجزیه توسط عوامل زیستی اا

  ..هستندهستند  خطرخطرییبب  ستستییزز  ططییمحمح  ییو براو برا  شوندشوندییمم  ههییتجزتجز  ضررضررییو موجودات زنده به عوامل بو موجودات زنده به عوامل ب  هاهاییررباکتباکت
 

 
 

  تجهیزات محافظت فردیتجهیزات محافظت فردی  ازازدر زمان کار با مواد شیمیایی و وسایل آلوده همواره در زمان کار با مواد شیمیایی و وسایل آلوده همواره   ((11

  . . با قابلیت الزم استفاده نماییدبا قابلیت الزم استفاده نماییدشامل دستکش، روپوش، و محافظ صورت شامل دستکش، روپوش، و محافظ صورت 

  (( برگهبرگهلطفا در داخل لطفا در داخل  SSDDSS  اطالعات دقیق تجهیزات محافظت فردی را ببینیداطالعات دقیق تجهیزات محافظت فردی را ببینید ) )  
  

  . . از داخل سبد یا کانتینر و از روی ابزار و وسایل برداریداز داخل سبد یا کانتینر و از روی ابزار و وسایل برداریدقابل مشاهده را قابل مشاهده را   های درشتهای درشتپیش از استفاده از این مایع، آلودگیپیش از استفاده از این مایع، آلودگی  ((55

  . . ها، و یا کانتینرها که دارای قطعات قابل جداشدن هستند، دقت شود که قطعات از هم جداسازی شوندها، و یا کانتینرها که دارای قطعات قابل جداشدن هستند، دقت شود که قطعات از هم جداسازی شوندبرای ابزارها، وسیلهبرای ابزارها، وسیله  ((44

نگه نگه مرطوب مرطوب   روی ابزار راروی ابزار را  آلودگیآلودگیاگر اگر ، ، کننده اولتراسونیککننده اولتراسونیکپاکپاکیا یا و و   ،،دستگاه واشینگدستگاه واشینگدر در ، ، روش دستیروش دستیبه به در صورت استفاده در صورت استفاده   ((33

، این ، این در اثر زماندر اثر زمان  آلودگیآلودگی  شدنشدنخشکخشک  ولی در صورت نیاز با توجه به میزان و وضعیتولی در صورت نیاز با توجه به میزان و وضعیت. . دقیقه زمان تماس کافی استدقیقه زمان تماس کافی است55، ، ایدایدداشتهداشته

  . . در نظر گرفتدر نظر گرفتدقیقه دقیقه   1010  توانتوانرا میرا میزمان زمان 
  

شستشو و شستشو و   که به هر دلیل، امکانکه به هر دلیل، امکانی ی در صورتدر صورت))تماس کافی است تماس کافی است دقیقه زمان دقیقه زمان   22، ، وریوریغوطهغوطه  به شکلبه شکلاستفاده از محلول استفاده از محلول   در صورتدر صورت

وری، اگر شستشو به وری، اگر شستشو به پس از غوطهپس از غوطه. . ((تواند ادامه داشته باشدتواند ادامه داشته باشدمیمیساعت ساعت   2525تا تا وری وری غوطهغوطه، ، وری وجود نداردوری وجود نداردپس از غوطهپس از غوطه  ادامه فرآیندادامه فرآیند

  . . کشی و سپس آبکشی انجام خواهد شدکشی و سپس آبکشی انجام خواهد شدشود، برسشود، برسروش دستی انجام میروش دستی انجام می
  

  . . کیفیت مناسب باشدکیفیت مناسب باشدخلوص باال و دارای خلوص باال و دارای آبکشی باید با آب با آبکشی باید با آب با   ..م شودم شودانجاانجابه طور کامل به طور کامل شستشو، آبکشی باید شستشو، آبکشی باید   از هر مرحلهاز هر مرحله  پسپس  ((22

   گرچه این محصول از نوع گرچه این محصول از نوعLLooww  ttoo  NNoo  FFooaamm   و وFFrreeee  RRiinnssiinngg  آب و زمان آب و زمان   کافی ازکافی از  است و زمان آبکشی کوتاهی دارد، اما همواره آبکشی با حجماست و زمان آبکشی کوتاهی دارد، اما همواره آبکشی با حجم

  . . الزم انجام شود تا دترجنت بر روی ابزار باقی نماندالزم انجام شود تا دترجنت بر روی ابزار باقی نماند

  به ویژه در آخرین مرحله آبکشی، حتما از آب با خلوص باال استفاده شودبه ویژه در آخرین مرحله آبکشی، حتما از آب با خلوص باال استفاده شود  ..آب در شستشو همواره اهمیت داردآب در شستشو همواره اهمیت دارد  کیفیتکیفیت . .  
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