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Yllä oleva informaatio perustuu valmistajan tämänhetkisiin tietoihin koskien tuoteturvallisuutta.  
Se ei kuitenkaan takaa tuotteelle mitään tiettyjä ominaisuuksia. 
 

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe 
our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description 
or promise certain properties. 

 
Käyttötarkoitus: Kirurgisille instrumenteille, anestesiavälineistölle, taipuisille endoskoopeille, 

kontainereille ja muiden lääkinnällisten välineiden mekaaniseen puhdistukseen.  
 

Ominaisuudet: neodisher MediZym on pH-neutraali ympäristöystävällinen puhdistusaine, joka sisältää 
entsyymejä ja muita puhdistavia aineosia. Kuivuneet ja denaturoituneet verijäämät 
puhdistuvat hyvin neodisher MediZymillä ja se on hellävarainen välineille.  
 

neodisher MediZym- käyttöliuos sopii ruostumattomalle teräkselle, instrumenttien 
metalleille, kevytmetallille, lasille, normaaleille muoveille, anestesiavälineistölle ja 
taipuisille endoskoopeille.  
 

Käyttö ja annostelu: Instrumenttien koneelliseen puhdistukseen:  
0.2 - 1 % (2 - 10 ml/l), 40 - 50 °C 
Taipuisien endoskooppien koneelliseen puhdistukseen: 
0,5 % (5 ml/l) 
 

Manuaalinen puhdistus:  
Liotus: 0,5 – 2 %, 20 - 30 min 
Ultraäänikylpy: 0,5 – 2 %, 5 - 10 min 
Pesuliuos voidaan halutessa lämmittää max.45 °C. 
 

Vaihda neodisher MediZym käyttöliuos vähintään kerran päivässä.  
 

neodisher MediZym- liuos pitää huuhtoa huolellisesti pois (mieluiten deionisoidulla 
vedellä).  
Älä sekoita muiden aineiden kanssa. 
Vain ammattikäyttöön. 
 

Tekniset tidot: Ominaispaino (20 °C): 1.0 g/cm3  
pH-arvo (määritetty deionisoidulla vedellä, 20 °C) 0.2 - 2 %: 7.6 – 7.7 
Viskositeetti (tiiviste, 20 °C): < 10 mPas 
 

Valmistusaineet: Valmistusaineet noudattavat puhdistusaineille luotuja normeja (EC) No 648/2004: 
< 5 %, anionisia tensidejä  
myös entsyymejä, säilöntäaineita  
(Phenoxyethanol, Methyl-,ethyl-,butyl-,propyl,isopropylparaben) 
 

CE-merkit: neodisher MediZym vastaa Euroopan direktiivin 93/42/EC lääketieteellisille tuotteille 
säädettyjä lakeja ja asetuksia. 
 

Säilytysohjeet: Varastoi viileässä, mutta varo jäätymistä. Käyttöikä 2 vuotta oikein varastoituna.  

Varoitukset ja 
turvallisuusohjeet: 

neodisher MediZym ei ole luokiteltu vaarallisten aineiden direktiivin 1999/45 EC mukaan. 
 

Pakkaus hävitetään tyhjänä ja suljettuna. Aineen jäämät hävitetään 
käyttöturvallisuustiedotteen ohjeen mukaan.  
 
Kattavampaa informaatiota löytyy EC-turvallisuustiedotteesta. Ne ovat saatavissa 
verkkosivuilta www.clinichem.fi . 
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Valmistaja: Chemische fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg ja neodisher tavaramerkin 
omistaja 
 

Maahantuonti ja 
jälleenmyyjä: 

 

Clinichem Oy Ltd. 
Hallitie 12, 47400 Kausala 
www.clinichem.fi 
myynti@clinichem.fi 

 
Tämä on epävirallinen käännös alkuperäisestä tekstistä. 12/2011 
 

 


