Detergente multienzimático de elevado
desempenho e efeito desinfetante para a
limpeza de endoscópios e instrumentos
cirúrgicos

gigazyme X·tra
®

Vantagens
excelente poder de limpeza
eficácia microbiológica para proteção dos profissionais
e ambiente envolvente
bactericida, levedurocida e vírus envelopados
adequado para uso em banhos de ultrassom
excelente compatibilidade com materiais

Áreas de aplicação
A combinação ideal de enzimas de elevada qualidade (Protease
=corte de proteínas, Lipase=corte de gordura, Amilase=corte
de amido) e um sistema inovador de surfactantes que permite
um excelente efeito de limpeza de qualquer tipo de instrumentos
termoestáveis e termolábeis. As propriedades de gigazyme® X·tra
oferece uma proteção contra contaminações por patógeneos
infecciosos tais como bactérias, fungos e vírus envelopados (incl.
HIV, HBV, HCV) nos profissionais e ambiente.

Instruções de Utilização
gigazyme® X·tra é concentrado e deve ser diluído com água fria
para produzir a concentração desejável para a aplicação em
questão.
Dosagem:
depende do grau de eficácia 0,5%-2%.
Exemplo de Aplicação:
1 litro de solução de trabalho de 2% corresponde a 980 ml de água
e 20 ml de gigazyme® X•tra. Colocar os endoscópios e instrumentos
para reprocessamento na solução de gigazyme® X.tra imediatamente após o uso. Assegurar uma completa cobertura das superfícies, também para instrumentos ocos, e deixar fazer efeito. Enxaguar
bem os instrumentos após, utilizando água potável, ou preferencialmente água destilada estéril ou água totalmente dionisada, para
remover completamente os resíduos da solução de limpeza. Seguir
as recomendações de reprocessamento dos fabricantes dos
instrumentos. Renovar a solução de ação todos os dias de trabalho
ou se existir contaminação visível.

Não misturar gigazyme® X.tra com outros desinfetantes.
Não adequado para desinfeção final de dispositivos médicos
semicríticos ou críticos!
As concentrações no quadro abaixo também se aplicam a
banhos de ultrassom.

Eficácia Microbiológica
Eficácia

Concentração

Tempo de contacto

bactericida

1 % (10 ml/l)

30 min.

bactericida

2 % (20 ml/l)

15 min.

levedurocida

1 % (10 ml/l)

30 min.

levedurocida

2 % (20 ml/l)

15 min.

vírus envelopados
(incl. HIV, HBV, HCV)

1 % (10 ml/l)

30 min.

vírus envelopados
(incl. HIV, HBV, HCV)

2 % (20 ml/l)

15 min.

EN13727, EN14561
- condições sujas
EN13727, EN14561
- condições sujas
EN13624, EN14562
- condições sujas
EN13624, EN14562
- condições sujas

de acordo com DVV
(German Registered
Association for Combating
Viral Diseases)//RKI
Guidelines
- condições sujas

de acordo com DVV
(German Registered
Association for Combating
Viral Diseases)//RKI
Guidelines
- condições sujas
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Informação de Produto
Composição:
100 g de gigazyme® X·tra contém os seguintes ingredientes
ativos: 7.7 g de cloreto de didecildimetilamónio, 0.4 g de
biguanina de polihexametileno.
Contém subtilisina, biguanina de polihexametileno. Pode
produzir uma reação alérgica.
Rotulagem de acordo com a Regulamentação (CE) Nº. 648/2004:
5-15% surfactantes não iónicos, enzimas, perfumes.

Cor

verde

Densidade

ca. 1,08 g/cm3 / 20 °C

Flash point

ca. 52 °C / Método : DIN 53213, Parte 1

Forma

líquido

pH

ca. 7,5 / 20 °C / concentrado

Viscosidade, dinâmico

ca. 53 mPa*s

Opiniões Profissionais e mais informações
Para uma visão geral de toda a literatura relativa a este
produto, por favor, visite o nosso site: www.schuelke.pt
Se tiver mais questões:

Recomendações de Segurança
Géis médicos lubrificantes (com ou sem efeito anestésico local)
são frequentemente utilizados durante exames com endoscópios.
Quando a solução de gigazyme®X·tra entra em contacto com
esses géis, existe a possibilidade de precipitações. Esta reação
pode ocorrer com qualquer agente desinfetante catiónico.
Por isso, qualquer mistura destes produtos deve ser evitada, e os
resíduos do gel devem ser bem lavados.

Embalagens
Embalagens

Item nº.

gigazyme X-tra 2 l FL

5/Caixa

sob pedido

gigazyme X-tra 5 l KA

1/Caixa

sob pedido

Estes produtos não estão disponíveis em todos os países. Para mais informação por favor contacte
a sua subsidiária ou distribuidor local.

Acessórios
Acessórios

Informação Ambiental
A Schülke investiga e fabrica produtos inovadores,
seguros e amigos do ambiente, económicos, com
avançados processos de produção, sempre com os
mais elevados padrões de qualidade.

Informação Química-Física

Embalagens

Produtos Relacionados
• bath-system 10 l
• bath-system 30 l
• bath-system 3 l
• bath-system 5 l
• gigasept® PAA concentrate

Item nº.

5 l/10 l-Canister key

135810

measuring cup 500 ml

136101

measuring cup 50 ml

136102

schülke dosing feeder 5 l / 10 l (20ml / stroke)

117101

schülke tap for 5 l / 10 l can

135501

Schülke & Mayr está certificada com o DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 e DIN
EN ISO 13485 (Reg.-Nº 004567-MP23 e validou o sistema ambiental de acordo
com o Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do
Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal
geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85 | www.schuelke.pt

