
PRODUCT DATA 

SHEET NEUTRALKAN®

Acid neutralizant pentru reprocesarea automată a instrumentelor și
echipamentelor chirurgicale 

■ 

■ 

Compoziţie 
Acid citric, acid fosforic> 50%. 

Compatibilitate 

■ Marcajul CE în conformitate cu Directiva dispozitivelor
medicale (Directiva 93/42 / CEE)
■ Dispozitiv medical clasa I
■ 

Pentru rezultate optime și pentru a asigura compatibilitate deplină între 

substanțele chimice, MEDALKAN recomandă cu insistență utilizarea 

gamei complete de produse reprocesate, special formulate pentru 

fiecare nevoie: 

■ NOSOCLEAN pentru o curățare performantă și sigură

■ NEUTRALKAN pentru îndepărtarea reziduurilor alcaline

■ 

Ambalare 

■ Recipient de 5 Litri (Ref. 20028)
■ Recipient de 10 Litri (Ref. 20029)

Proprietăți fizice 

Instrucţiuni de folosire 

Medalkan 
HYGIENE &. DISINFECTION 

■ Aspect: Soluție transparentă 
■ Densitate: 1.50 g/cm3 la 20°C 
■ pH (1 - 4 ml/l.): <2 la 20°C 
■ Viscozitate: <20 mPas la 20°C 
■ Depozitare: 5°C - 35°C 
■ Stabilitate: 3 Ani 
■ Biodegradabilitate:  Conform OCDE 301D 

NOSOCLEAR pentru o uscare extra rapidă si fara pete

■

■

NEUTRALKAN® este un detergent acid folosit pentru 
neutralizarea reziduurilor alcaline de pe sticlărie și instrumente 
chirurgicale. Poate fi utilizat pe instrumente din oțel inoxidabil, 
instrumente oftalmologice, echipamente anestezice, articole de 
sticlă de laborator, materiale plastice dure și toate dispozitivele 
medicale rezistente la acid.  

NEUTRALKAN®  este  o  combinație  de  acizi  organici  și 
anorganici.  Îndepărtează  calcarul,  petele  de  rugină  și 
depozitele de minerale de pe instrumente, precum și pereții 
interiori ai masinilor de spălat si dezinfectat.

Caracteristici 

Îndepărtează reziduurile alcaline, depunerile de minerale
(calcarul) și petele de rugină

Păstrează camera masinii de dezinfectat curată și lucioasă

Produs înregistrat la Autoritatea Națională Elenă a
Medicamentului (EOF).

NEUTRALKAN® se utilizează în masini de dezinfectat, la o 
diluție de la 1 ml / l. (0,1%) până la 4 ml / l. (0,4%).
Dilutia depinde de calitatea și temperatura apei.
Soluția se indeparteaza prin clatire.
Este preferată utilizarea apei deionizate. 
Ambalajul trebuie închis bine după utilizare. 
Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului mașinii de 
spălat. 
Strict pentru uz profesional. 
Nu amestecați cu alte produse. 
Depozitați produsul între + 5 ° C și + 35 ° C. 

Foarte economic: diluție de la 0,1% până la 0,4%

Nu  conține  agenți  tensioactivi,  previne  coroziunea  și
decolorarea instrumentelor

NEUTRALKAN®  este  compatibil  cu  majoritatea  
materialelor precum  oțelul  inoxidabil,  sticla,  ceramica  și  
materialele rezistente la acid. 

Verificati intotdeauna, inainte de utilizare, compatibilitatea
produsului cu materialele sensibile.

Certificări 




