
ساخته شده در سایت تولید شرکت آیـریـابـرنـا (شهرك صنعتی مامونیه) 

دفتر مرکزي: تهران، میدان فاطمی، خیابان چهلستون، پالك 30، واحد 15 

تلفن: 88986730 (021)                          فاکس: 88986733 (021)

ترکیبات:  

بنزآلکونیوم کلراید، دي دسیل دي متیل آمونیوم کلراید و آلکیل آمین، پاك کننده غیر یونی، 

کمپلکس آنزیمی، عناصر پیشگیرنده از خوردگی  

موارد مصرف:

جـهت ضـدعفونی و پـاك سازي ابـزار و وسـایـل پـزشکی و جــراحـی، پـیش از انـجام پــروسه 

استریـلیزاسیون و همچـنین بـراي پاکسازي آنـزیماتیک و کـاهش بـار میـکروارگانیسمی انواع 

ابزار و وسایل اسکوپی و ملزومات بیهوشی قبل از ضدعفونی سطح باال یا استریلیزاسیون. 

نحوه استفاده:

  iSept instruzyme 1.  ابــزار و وسایــل آلـوده را بــصورت کـامــل در رقـت 0/5درصـد از

3.غـوطه ور سازید.  زمان  30  دقیـقه  براي اثـر بخشی در نـظر بگیرید.   پـس از طـی زمان  .2

4.مطلـوب، وسیله را خـارج نموده و خـوب آبـکشی و خشک نمایید.   وسایل مورد نظر بسته به 

ماهیت آنها براي استریلیزاسیون یا براي طی فرآیند ضدعفونی سطح باال ارسال میشوند.

 5.  محصول رقیـق شده بـراي یـک روز کاري قابل استـفاده است. در صـورت حـضور آلودگی 

قابل مشاهده و ملموس و یـا رسـوب در فـرآورده رقیـق شده، نـیاز به تعویض و تهیه محلول 

جدید است. 

خواص میکروبیولوژیک: 

 ،(EN 14562 ،EN 13624) قـارچها ،(EN 14561 ،EN 13727) موثر علیـه باکتريها

 .(EN 14476+A1) و ویروس ها (EN 14348) مایکوباکتري

احتیاطات:

از بلع فرآورده و برخورد آن با چشم ها، پوست و گوش خودداري شود. استفاده از دستکش 

و پوشش حفاظتی مناسب براي چشم ها و صورت الزامی است. 

شیوه انبارداري و نگهداشت:

در محیـطی با دمـاي کمتر از 25 درجـه سانتـیگراد و دور از نور مستقیم خورشید، منابع ایجاد 

دما و مواد آشامیدنی و خوراکی نگهداري شود. تهویه مناسب در محیط برقرار باشد. 

از دسترس اطفال دور نگهداشته شود. 

بسته بندي: 

ظروف مخصوص یک لیتري (با محفظه اندازه گیري)، در کارتن هاي 12 عددي.  

ضدعفونی کننده / پاك کننده آنزیماتیک 
ابزارو  وسایل پزشکی و جراحی

اینستروزایم

in
s

tr
u

z
y

m
e

R

GTIN/GS1بسته بندي 

1 Lit                                      28768377303158546260867600797

IRC(       ) کد فرآورده

اینستروزایم

M
A

D
E

 I
N

 I
R

A
N

.com

 فرآورده کنسانتره با اثر بخشی در رقت هاي پایین

 پاك کنندگی عالی با بهره وري از آنزیمها

 فاقد آلدیید و فنل 

 استفاده هم بطور دستی و هم در حمام هاي اولتراسونیک

 سازگاري خوب با ابزار و وسایل پزشکی و جراحی  


