SẢN PHẨM LÀM SẠCH, TẨY Ố & BẢO DƯỠNG
DỤNG CỤ Y TẾ

ALFASEPT PREZYME

SẢN PHẨM CHỐNG ĐÔNG MÁU, LÀM SẠCH DỤNG CỤ SAU PHẪU
THUẬT

CHỈ ĐỊNH

ĐÓNG GÓI

ALFASEPT PREZYME là sản phẩm ngăn đông máu, giữ ẩm

Chai 750ml /Thùng 12 Chai

và làm sạch dụng cụ phẫu thuật và nội soi, trước quá trình

Can 5L /Thùng 4 Can

làm sạch bằng tay hoặc bằng máy, đặc biệt phù hợp khi quá
trình làm sạch dụng cụ bị trì hoãn.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
Hiệu quả làm sạch tốt, phù hợp với tất cả các loại vết bẩn.
Đặc biệt phù hợp với dụng cụ nhiễm bẩn vừa và nặng.
Bao phủ vết bẩn, ngăn đông máu và làm sạch sơ bộ.
Không gây ăn mòn, tương thích với nhiều loại vật liệu như
kim loại, nhựa, cao su…
Không chứa aldehydes, phenols, chlorine.

THÀNH PHẦN
- Polyacrylate ≤1% (w/w)
- Enzyme Protease, Lipase, Amylase
READY-TO-USE

ALFASEPT WD-Z

DUNG DỊCH LÀM SẠCH CHO MÁY RỬA KHỬ KHUẨN

CHỈ ĐỊNH

ALFASEPT WD-Z là dung dịch làm sạch dụng cụ phẫu
thuật, nội soi, phụ khoa tiết niệu... Sản phẩm phù hợp sử
dụng trong làm sạch bằng tay, máy rửa siêu âm và máy rửa
dụng cụ tự động.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

Phù hợp với tất cả các loại máy rửa dụng cụ tự động.
Loại bỏ dễ dàng các vết bẩn cứng đầu và biofilm.
Không gây ăn mòn, tương thích với nhiều vật liệu khác
nhau.
Sản phẩm ít bọt mùi hương dễ chịu.

THÀNH PHẦN
- Enzyme protease 5 % (w/w),
- Chất hoạt động bề mặt ethoxylate 8% (w/w),
- Chất ức chế ăn mòn

ĐÓNG GÓI

HDSD

Chai 1L /Thùng 12 Chai
Can 5L /Thùng 4 Can

ALFASEPT SR

SẢN PHẨM LÀM SẠCH, TẨY Ố, LÀM BÓNG & BẢO DƯỠNG
DỤNG CỤ Y TẾ

CHỈ ĐỊNH

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
1-10ml/L (0.1-1%)

LÀM SẠCH BẰNG TAY
5-10ml/L (0.5-1%)

VẬT LIỆU TƯƠNG THÍCH
ALFASEPT SR tương thích với vật liệu:
Thép không gỉ, đồng, niken, bạc, đồng thau.

sinh học, vết ố trên dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ gây mê,

ALFASEPT SR không tương thích với các
vật liệu nhạy cảm với axit, bazơ như silicon,
polymer, các đầu dò trong y tế…

phòng thí nghiệm và dụng cụ nha khoa. Sản phẩm có thể

ĐÓNG GÓI

ALFASEPT SR được sử dụng để làm sạch các mảng bám

được sử dụng để khôi phục các bộ phận bị gỉ sét.

Hộp 500g

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
Sử dụng trực tiếp, không cần pha loãng với nước.
Công thức không chứa axit, không gây ăn mòn bề mặt kim
loại.
Phù hợp sử dụng khi có dấu hiệu ố, gỉ trên bề mặt kim loại.
An toàn cho người sử dụng.
Không chứa dung môi bay hơi.

THÀNH PHẦN
- Glycerol <10%
- Castor oil < 10%
- Silicon dioxide <30%

READY-TO-USE

