O gigazyme® é uma solução de limpeza
triplo-enzimática desenvolvido especiﬁcamente para a limpeza manual e semiautomática de endoscópios e para a
limpeza manual de instrumentos
cirúrgicos

gigazyme

®

Vantagens
Excelente poder de limpeza triplo-enzimático
Adequado para a limpeza de ultrassons
Odor agradável
Sem espuma
Não deixa resíduos

Áreas de aplicação
O gigazyme® é um agente de limpeza enzimático
desenvolvido especiﬁcamente para a limpeza manual e semiautomática de endoscópios e para a limpeza manual de
instrumentos cirúrgicos.
A combinação ideal de enzimas de alta qualidade (Protease
= corte de proteínas, Lipase = corte de gordura, Amilase =
corte de amido) e um sistema inovador de agentes tensoativos permite uma excelente limpeza de instrumentos termostáticos e termoláteis de qualquer tipo. O gigazyme® é
também ideal para a utilização nos banhos de ultrassons.

Instruções de Utilização
gigazyme® é um concentrado que pode ser diluido em água
fria na concentração pretendida. Mergulhe os instrumentos e
endoscópios na solução de forma a que a superﬁcie esteja
completamente humedecida e o ar saia do lúmen. Após a
limpeza, enxaguar completamente os instrumentos
utilizando água esterilizada ou potável de forma a remover os
resíduos da solução de limpeza. Siga as recomendações de
reprocessamento dos fabricantes de instrumentos. Não
misture com agentes de limpeza e desinfetantes. Período de
espera: Recomenda-se renovar a solução de trabalho todos os
dias úteis e se a contaminação for claramente visível. Concentração da aplicação: com sujidade normal: 0,5 - 1%

Em caso de muita sujidade: até 10% 1 litro de uma solução a 1%
corresponde a 990 ml de água e 10 ml de gigazyme®. Mais informações: Ao limpar instrumentos e endoscópios contaminados, o
sangue pode coagular se a solução de limpeza estiver muito
quente. Isso diﬁculta o processo de limpeza. De acordo com isso, a
temperatura de limpeza ideal é inferior a 35 ° C. Para manter a
temperatura ideal para a limpeza, a solução ﬁcará leitosa a temperaturas acima de aprox. 32° C. O estado pode ser revertido ao
adicionar água fria.
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Informação do Produto

Opiniões proﬁssionais e mais informações

Composição:

Por favor visite o nosso site para uma visão geral de toda a literatura
e relatórios sobre este produto: www.schuelke.pt

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004:
5 - 15% de tensioactivos não iónicos, enzimas, perfumes.
Outros ingredientes: solubilizantes, inibidores de corrosão,
corantes.

Para mais informações:
Schülke

Informação Físico-Quimica
Cor

Azul

Densidade

ca. 1,00 g/cm3 / 20 °C

Flash point

43 °C / Método: DIN 51755 Part 1

Forma

liquido

pH

ca. 7 / 20 °C / concentrado

Informação Adicional
Leia sempre o rótulo e informações do produto antes de usar.
Mantenha o recipiente bem fechado. Proteja contra geadas, calor e
luz solar. Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Embalagens
Item

Portugal

geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85
www.schuelke.pt

Embalagens

gigazyme -int- 2 l FL

5/ Caixa

gigazyme D/E 5 l KA

1/ Caixa

Item nº

Estes produtos não estão disponíveis em todos os países. Para mais informações entre em contato
com nossa subsidiária ou distribuidora local.

Acessórios
Acessórios

Item nº

Chave para 5l + 10 l

135810

doseador para embalagens 2l

183401

copo medidor 500 ml

136101

copo medidor 50 ml

136102

Alimentador de doseamento schülke 5 l / 10 l (20ml / stroke)

117101

Torneira schülke para 5 l / 10 l

135501

Produtos relacionados
• gigasept® PAA concentrate
• gigasept® pearls
• gigazyme® X·tra
Informação Ambiental
A Schülke, líder no controlo de infeção desde 1889 pesquisa,
desenvolve e fabrica produtos inovadores, seguros e amigos do
ambiente, com avançados processos de produção, a preços
competitivos, sempre com os mais elevados padrões de qualidade.

Schülke & Mayr GmbH possui autorização do fabricante de acordo
com a secção 13 paragrafo 1 Lei alemã sobre drogas e certiﬁcados
de conformidade GMP para medicamentos.
Uma companhia do grupo
Air Liquide
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