LIMPEZA

CIDEZYME XTRA
DETERGENTE MULTI ENZIMÁTICO

EFICAZ E COMPLETO
À TEMPERATURA AMBIENTE
®

CIDEZYME XTRA é um detergente multi-enzimático formulado para reprocessar de
forma eficaz e completa seus dispositivos médicos e endoscópios a temperatura
ambiente. Apresenta múltiplas enzimas que promovem uma ação rápida e eficaz na
remoção da biocarga.

COLOQUE À PROVA ESTES BENEFÍCIOS
Rapidamente remove gorduras, lipídeos,
proteínas, amidos, carbohidratos e componentes
do biofilme
Não necessita de água quente para sua diluição*
Baixa espuma e de fácil enxágüe
pH suave
Para uso manual ou automático

(*) para remoção de matéria orgânica seca, verificar as instruções de uso do produto

CIDEZYME XTRA
DETERGENTE MULTI ENZIMÁTICO

®

CIDEZYME XTRA é um detergente multi-enzimático para uso à temperatura ambiente. Sua
formulação de base associada às enzimas Celulase, Lipase, Protease e Amilase proporcionarão ao
usuário confiança, economia de tempo e qualidade na limpeza manual ou automatizada dos
dispositivos médicos. Apresenta baixa espuma, o que permitirá que todas as superfícies a serem
limpas entrem em contato com o detergente multi-enzimático.
Características do Produto

Enzima

Ação

O pH suave e a presença de um inibidor de óxido
asseguram compatibilidade, redução de custo e de
reposição dos dispositivos, conferindo proteção
máxima para seus aparatos médico-cirúrgicos.

Celulase

No biofilme, reduzindo a biocarga

Lipase

Sobre os lipídeos e materiais adiposos

Protease

Nas distintas proteínas

Amilase

Sobre o amido

Uso em Sistemas de Reprocessamento
Para Sistemas Automatizados

4 ml por litro de água

Para Uso Manual

8 ml por litro de água

Compatibilidade de Materiais
CIDEZYME ® XTRA detergente multi-enzimático foi
provado com uma ampla gama de materiais de uso
comum em endoscópios flexíveis e dispositivos
médicos como: bronze, cobre, aço inoxidável, variedade
de polímeros, tais como borrachas, tubos corrugados e
plásticos.
Compatibilidade com Outros Produtos
CIDEX OPA® - Desinfetante de Alto Nível
CIDEX® Bandejas - Reprocessamento Manual
Estabilidade
Vida Útil: 18 meses
Temperatura de Armazenamento: 15-30°C
pH: 7,8 - 8,8

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
CONTEÚDO
22591
CIDEZYME® XTRA 2 botelhas/caixa; 3,78l/botelha e dosificador

Utilize sempre os equipamentos de proteção individual (EPI) e consulte as instruções de uso

Para maiores informações contate seu representante de vendas ou educador ASP
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