Fișa Tehnică

NOSOCLEAR®

Agent de clatire pentru masinile automate de reprocesare
a instrumentelor si echipamentelor chirurgicale.
NOSOCLEAR® este o soluție foarte concentrată, special
concepută pentru uscarea rapidă și impecabilă a instrumentelor
chirurgicale, a articolelor de sticlă și a altor dispozitive medicale
sensibile. Poate fi utilizat pe instrumente din oțel inoxidabil,
instrumente oftalmologice, echipamente anestezice, articole de
sticlă de laborator, materiale plastice și cauciucuri dure.
NOSOCLEAR® reduce tensiunea superficială a apei de pe
instrumente, permițându-le să se usuce rapid fără a lăsa urme.
NOSOCLEAR® poate fi utilizat la echipamente de reprocesare,
a instrumentelor.

Proprietăți
■
■
■
■
■

Reduce drastic timpul de uscare
Lasă instrumentele curate si fără pete
Foarte economic: diluare de la 0,01% până la 0,03%
Poate fi utilizat în apă dură sau dedurizată
Nu face spumă, previne coroziunea și decolorarea
instrumentelor
■ Potrivit pentru instrumente termorezistente precum și pentru
cele termosensibile

Compoziţie
Surfactanți neionici 15% - 20%, fosfonați, inhibitori de
coroziune, regulator de pH, excipienți.

Compatibilitate
NOSOCLEAR® este compatibil cu majoritatea materialelor
precum oțel inoxidabil, aluminiu, sticlă, ceramică, plastic dur,
ebonit, etc.
erificati intotdeauna, inainte de utilizare, compatibilitatea
produsului cu materialele sensibile.

Certificări
■

Marcajul CE în conformitate cu Directiva dispozitivelor medicale
(Directiva 93/42 / CEE)
■ Dispozitiv medical clasa I
■ Produs înregistrat la Organizația Națională a Medicamentelor din
Grecia (EOF)
■ NOSOCLEAR® a fost testat conform ISO 10993-1 și nu este toxic

Pentru rezultate optime și pentru a asigura compatibilitatea deplină între
substanțele chimice, MEDALKAN recomandă cu insistență utilizarea
gamei complete de produse de reprocesare special formulate pentru
fiecare etapa

■
■
■

NOSOCLEAN pentru o curățare performantă și sigură
NEUTRALKAN pentru îndepărtarea reziduurilor alcaline și a crustelor
NOSOCLEAR pentru o uscare extra rapidă si fara pete

Ambalare
■
■

Recipient de 5 litri (Ref. 20030)
Recipient de 10 litri (Ref. 20031)

Proprietăți fizice
■
■
■
■
■
■
■
■

Aspect:
Densitate:
pH:
pH (0,2-0,8ml/l):
Viscozitate:
Depozitare:
Stabilitate:
Biodegradabilitate:

Soluție galben transparentă
1.02 g/cm3 la 20°C
6.0-7.0 la 20°C
7.0-8.0 (neutral) la 20°C
<50 mPas la 20°C
5°C - 35°C
3 Ani
Conform OCDE 301D

Instructiuni de utilizare:
NOSOCLEAR® se utilizează în masinile automare de spălare si
dezinfectare în timpul ciclului de clătire, la o dilutie de la 0,1 ml / l.
(0,01%) până la 0,3 ml / l. (0,03%). Dilutia depinde de
calitatea și temperatura apei de clătire. Pentru cele mai bune
rezultate, se preferă utilizarea apei deionizate.
Ambalajul trebuie închis bine după utilizare. Urmați întotdeauna
instrucțiunile producătorului de spălare. Numai pentru uz
profesional.
Nu amestecați cu alte produse.
Depozitați produsul între + 5 ° C și + 35 ° C.
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