
Pěna na dezinfekci a čištění chirurgických nástrojů

gigazyme® actifoam +

Hustá
 dezinfekční

 pěna

Naše Plus
Dezinfikuje a čiští v jednom kroku

Ochrana nástroje i personálu

Moderní a uživatelsky jednoduchý přístup v péči o chirurgické
nástroje
Hustá pěna s vysokou stabilitou

Zabraňuje zasychání biologického materiálu na
povrchuchirurgického nástroje
Díky komplexu tří enzymů rychle rozkládá organické zbytky

Oblast použití
gigazyme® actifoam+ je dezinfekční přípravek ve formě
pěny, s výbornou čistící schopností. Vysoce aktivní pěna
rovněž zamezuje zaschnutí biologické zátěže na povrchu
operačního instrumentária a nástrojů v průběhu transportu a
nezbytné doby čekání na předsterilizační přípravu operačního
instrumentária.

Účinnost
Baktericidní, levurocidní, omezeně virucidní, tuberkulocidní,
mykobaktericidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
Použité operační instrumentárium vložte do dekontaminační
nádoby (kontejnery, dezinf. nádoby) a naneste na povrch
nástrojů souvislou vrstvu pěny, poté nádobu uzavřete. Před
předsterilizační přípravou z nástrojů důkladně opláchněte
zbytky pěny a organické zátěže a pokračujte v reprocessingu.
Přípravek se neředí, je určen k přímému použití. Není
určen na čištění endoskopů, nástrojů vyrobených z hliníku,
eloxovaného hliníku, polykarbonátu a pozinkovaných
povrchů.
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Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění
výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých
přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Složení
100 gigazyme® actifoam obsahuje:
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropione-1,3-diamin 0,27 g, 2-
phenoxyethanol 0,2 g, didecyl-dimethylammoniumcarbonate
0,55 g
Další látky: tenzidy, enzymatický komplex, antikorozivní látky

Zvláštní upozornění
Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech, v suchých
prostorách při teplotách od +5 do + 25°C. Zbytková množství
přípravku aplikovat v souladu s návodem k použití nebo
odevzdat k likvidaci oprávněným firmám. Prázdné obaly po
důkladném vypláchnutí předejte k recyklaci.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

gigazyme actifoam + 750 ml FL 12/Karton 70002877

Životní prostředí
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.
Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485
a ISO 9001.

Typ přípravku
Zdravotnický prostředek tř.IIb


