CERRAHİ ALET TEMİZLİĞİ

YENİLİKÇİ PERFORMANS
Prion inaktivasyonu sağlayan hafif alkali konsantre katı deterjan

MetalClean, cerrahi aletlerin otomatik
temizliğinde devrim yapan eşsiz
SolidSafe System'in parçasıdır.

◢ Temizlik ortamında güvenlik

standartlarını geliştiren yenilikçi format

◢ Eşsiz formülasyon mükemmel

Sağladığı güvenlik ve verimlilik
faydalarının yanı sıra mükemmel
temizlik performansına sahiptir.

performansı ile güvenilir temizlik
sonuçları sağlar

◢ Çevreye karşı sorumlu

CERRAHİ ALET TEMİZLİĞİ

YENİLİKÇİ
VE
GÜVENLİ

Prion inaktivasyonu sağlayan hafif alkali
konsantre katı deterjan

MetalClean Solid'in avantajları
MÜKEMMEL TEMİZLİK
PERFORMANSI
Aktif alkalinite, kompleksleştirici
ajanlar ve köpüğü azaltılmış
formülasyonu ile güvenilir temizlik
sonuçları ile mükemmel temizlik
performansı sağlar.
İyi malzeme uyumluluğu ile değerli
aletlerinize yeniden kullanıma
hazırlama sürecinde maksimum
koruma sağlar.

KULLANIM ALANI

YENİLİKÇİ SİSTEM
Katı ürünün kapalı bir dispenser ile
kullanılması, bidonlardan akma ve
dökülme riskini ortadan kaldırmaktadır.
Yenilikçi SolidSafe System hortum ve
pompaların değiştirilmesi esnasında
oluşan kirliliği ortadan kaldırır.
Uygun dispenser için kodlanmış
kapsüllerin kullanımı, kimyasalların
yanlış kullanılmasını önler.

MetalClean paslanmaz çelik, çelik,
optik, konvansiyonel plastikten üretilmiş
enstrümanlar ve malzemeler ile
anestezi ekipmanlarının malzemeleri
için uygundur. MetalClean anodize
alüminyum üzerinde kapsamlı olarak
test edilmiştir, ancak sahip olduğunuz
anodize alüminyum ekipmanlarınızı,
kullanmadan önce malzeme uygunluğu
açısından test etmeniz önerilmektedir.

KULLANIM ŞEKLİ
Öneriler:

KANITLANMIŞ ETKİNLİK

ÇEVREYE KARŞI SORUMLU

MetalClean, Fransız prion etkinlik
standardı DGS/R13/2011/449'a göre
prionlara kanıtlanmış etkinliğe sahiptir.
Tam prion inaktivasyonu ≥ 5.5 RF (log 10).

MetalClean Solid, fosfat, EDTA ve NTA
içermez. Ürün ambalajı, evsel atık olarak
bertaraf edilmeye uygundur. Böylece atık
maliyetinizi azaltır ve çevreye zarar veren
kimyasal bir atık açığa çıkarmaz.

Prion inaktivasyonu için: 10ml/L
SolidSafe Dispenser tarafından dozajlanan
solüsyon, yıkayıcı dezenfektörün alkali
dirençli pompası tarafından otomatik olarak
çekilmektedir.
Yıkama döngüsü ayarı: 55°C'de 10dak
55°C'de pH değeri: yumuşak suda
10.0-10.5
Temizlik safhasında rutin kullanım için:
3-6mL/L. SolidSafe Dispenser tarafından
dozajlanan solüsyon, yıkayıcı
dezenfektörün alkali dirençli pompası
tarafından otomatik olarak çekilmektedir.
Yıkayıcı dezenfektör üreticisinin
talimatlarına göre program seçiniz.

DEVRİM YARATAN FORMAT
80 L sıvı ürüne eşdeğer 4 kg'lık kapsül
yüksek derecede konsantredir;
depolama ve kullanım açısından büyük
kolaylık sağlar:
◢ Daha hafif
◢ Daha az depolama alanı
◢ Daha az atık

ÜRÜN İÇERİĞİ
MetalClean: Sodium hidroksit içerir.

ÜRÜN AMBALAJ VE
SİPARİŞ BİLGİLERİ
ÜRÜN
MetalClean Solid
Kapsül

MetalClean 4 kg Kapsül

ECOLAB TEMİZLEME SİSTEMLERİ
Esentepe Mh., Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Cd.
Vizyon Bulvar No: 13 Kat: 1 No: 65 TR 34870
Kartal, İstanbul
T: +90 216 458 69 00 F: +90 216 441 69 07
www.ecolab.com.tr

ÜRÜN
KODU

2 x 4kg

3071000

SAKLAMA KOŞULLARI

SolidSafe Dispenser

ÜRETİCİ
Ecolab Deutschland
GmbH Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173 599 0

KOLİ
ADETİ

Kapsülleri serin ve kuru bir alanda
direk güneş ışığından uzak
saklayınız.
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