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џ Efektiivne paljude mikroorganismide suhtes - 
bakterite, spoori moodustavad bakterite ja 
mükobakterite (s.h. Mycobacterium tuberculosis), 
dermatofüüdide,  viiruste (sealhulgas HIV, ABC -
hepatiidid, poliomüeliit jne), patogeensete seente 
suhtes .

џ Samaaegne kiire ja tõhus sterilisatsiooni eelne 
puhastus ja desinfektsioon.

џ Mugavad kasutusrežiimid.

џ Kokkusoobiv paljude materjalidega.

џ Ei kinnita oraanilised mustused.

Ensüümi sisaldav vahend medistiini instrumentaariumi desinfektsiooniks ja 
sterilisatsiooni eelseks puhastamiseks

Kasutusala

Vahend on ette nähtud: 
Kirurgiliste instrumendide, jäigade ja painduvate endoskoobide, meditsiini 
instrumedtide, stomatoloogiliste instrumendide, hambaraviseadmete ja muude 
meditsiinivahendite  sterilisatsiooni eelseks puhastamiseks; 

Meditsiiniseadmete, varustuse, hooldusvahendite, sanitaartehnika, laboratoorsete 
vahendite  ja siseruumide pindade desinfektsiooniks  ja puhastamiseks.

Kõrgendatud saastumise ohuga valdkondades sanitaar ja ennetusdesinfektsiooniks. 

SOLIZYME – on hügroskoopne valge või helekollane pulber nõrga spetsiifilise 
lõhnaga.

Koostis

 Peräädik hape – mitte vähem kui 0,1% (lahuses kontsentratsiooniga 1,00% preparaadi 
kohta). Ensüümide kompleks (proteaas, lipaas, amülaas).

Pakend

Plastpurk  – 1 Kg (koos doseerimislusikaga). Stick pack - 20 ± 0,5 g.

Säilivusaeg

2 aastat.

Märgistamine vastavalt EÜ regulatsioonile nr 1272/2008 [CLP]
   
Tunnussõna - Hoiatus

Ohuteated
H315  Põhjustab nahaärritust.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hoiatavad teated
P232 Hoida niiskuse eest.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul 
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on 
kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Toode on katsetatud vastavalt nõuetele

EN 13624:2013, EN 13697:2015, EN 13704:2002, 
EN 13727:2012+A2:2015, EN 14348:2005, EN 14561:2006, 
EN 14476:2013+A1:2015.

Efektiivsus

Mikroorganism  Kontsentratsioon  Toimeaeg
   
Bakterid ja pärmseened  
(k. a. MRSA, C.albicans,  0,5%  5 min
Trihophytone)   0,25%  60  min

Mükobakterid   
М.Tuberculosis  0,5%  5 min

Mükobakterid     
М.Terrae   2,0%  60  min
   
Viirused 
(k. a. HAV, HBV, HCV, HIV, gripp, 0,5%  5 min
   rõuged, herpes, adenoviirused)

   2,0%  15  min
Polioviirused  1,0%  60  min 

Hallitusseened - A.niger 2,0%  60  min

Spoorid - B. subtilis, B. cereus 2,0%  60  min

Soovitatud kasutusrežiimid

Meditsiiniseadmete ja meditsiiniintrumentide sterilisatsiooni 
eelne puhastus, k.a. koos desinfiktsiooniga.

Lihtsa konfiguratsiooni kanalideta ja õõnsuseta tooted, 
hambaravimaterjalid

Kontsentratsioon   Toimeaeg
 
0,5%    5  min

Kanalitega, õõnsusega ja luku osadega tooted, jäigad ja 
painduvad endoskoobid ja nendega seotud instrumendid

Kontsentratsioon   Toimeaeg
 
0,5%    15  min

EN ISO 13485
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