
o excelentă putere triplu enzimatică de curăţare

adecvat pentru utilizarea în baie cu ultrasunete

parfum plăcut

fără spumare

nu lasă reziduuri

gigazyme® este un agent de curăţare triplu-enzimatic, 
conceput special pentru curăţarea manuală şi 
semiautomată a endoscoapelor şi pentru curăţarea 
manuală a instrumentelor chirurgicale.

Domenii de aplicare
gigazyme® este  un agent  de curăţare  enzimatic conceput 
special pentru curăţarea manuală şi semi -automată a 
endoscoapelor şi pentru curăţarea  manuală a instrumentelor 
chirurgicale.
Combinaţia ideală de enzime de înaltă calitate (Proteaze = 
proteine de scindare, Lipaze = eliminarea grăsimilor, Amilaze 
= degradarea  hidrolitică a amidonului) şi un sistem inovator de 
surfactanţi, permiţând o curăţare excelentă a instrumentelor 
termostabile şi termolabile de orice tip.
gigazyme® este, de asemenea,  ideal pentru utilizarea în băile 
cu ultrasunete.

gigazyme® 

Instrucţiuni de utilizare
gigazyme® este un concentrat şi se diluează cu apă rece pentru 
a produce concentraţia de aplicare dorită.
Aşezaţi endoscoapele şi instrumentele pentru reprocesare în 
soluţia gigazyme® imediat după utilizare. Asiguraţi acoperirea 
completă a suprafeţelor, respectiv a instrumentelor goale, şi 
aşteptaţi ca soluţia să îşi facă efectul.  Clătiţi toate instrumentele 
cu atenţie după curăţare, folosind apă cu cel puţin o calitate a 
apei potabile, sau, preferabil, apă distilată sterilă sau apă total  
deionizată, pentru a îndepărta complet resturile soluţiei de 
curăţare.

Avantajele noastre Respectaţi recomandările pentru reprocesare ale 
producătorilor instrumentelor.  A nu se amesteca  cu agenţi de 
curăţare şi dezinfectanţi.
Timp de aşteptare: Se recomandă reînnoirea soluţiei de lucru 
în fiecare zi lucrătoare şi atunci când sunt vizibile semne de 
contaminare.
Concentraţia de aplicare: Contaminare uşoară: 0,5-1%
Foarte murdare: până 10%
1 litru de soluţie de 1% corespunde cu 990 mi de apă şi 10 ml 
de gigazyme®.
Informaţii suplimentare: Când curăţaţi instrumente şi 
endoscoape contaminate, sângele se poate coagula dacă 
soluţia de curăţare este prea caldă. Acest lucru poate face 
procesul de curăţare dificil. Ca atare, temperatura optimă de 
curăţare este sub 35°C.
Pentru  a menţine temperatura în intervalul optim de curăţare, 
soluţia va deveni lăptoasă la temperaturi mai mari de aprox. 
32°C. Acest lucru poate fi inversat prin adăugarea de apă rece.



Schülke & Mayr GmbH deține autorizația producătorului în conformitate 
cu secțiunea 13 alineatul 1 din Legea germană privind medicamentele și 
certificatele de conformitate cu GMP pentru medicamente.
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gigazyme®

Producător:
Schulke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germania
Tel.:      +494052100-0
Telfax: +494052100-318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureş, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro

Date despre produs
Compoziţie:
Etichetarea conform Regulamentului (CE) Nr. 648/2004:
5- 15% surfactanţi neionici, enzime, parfumuri.
Alte ingrediente: solubilizante, inhibitori de coroziune, 
coloranţi.

Date fizico-chimice
Culoare
Densitate
Punct de aprindere
Formă
pH

albastru
cca. 1,00 g/cm3 / 20º C
43º C / Metoda: DIN 51755 Partea 1
lichidă
cca. 7/20º C / concentrat

Note speciale
Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile produsului înainte 
de utilizare.

Păstraţi recipientul bine închis. Protejaţi-I de îngheţ, căldură 
şi lumina soarelui. A se păstra la temperatura camerei în 
recipientul original.-

Informaţii de mediu
schulke fabrică produse economice și cu procese de producție
avansate, sigure și cu consideraţie pentru mediu, în același 
timp menținând standarde înalte de calitate.

A company of the 
Air Liquide Group

ISO 9001:2008
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Articol Ambalaj Cod articol

gigazyme® - int - 2 l FL 5/bax la cerere

gigazyme® D/E 5 l KA 1/canistră la cerere

Informații pentru comandă

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să 
contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Accesorii Cod articol

Cheiţă pentru dozele metalice de 5 + 10 l 135810

Dozator pentru recipiente de 2 l 183401

Cană gradată de 500 ml 136101

Cană gradată de 50 ml 136102

Alimentator de dozare schülke 5 l/10 l (20 ml/stroke) 117101

Robinet schülke pentru canistrele de 5 l/10 l 135501

Accesorii

• gigasept® PAA concentrat
• gigasept® pearls
• gigazyme® X-tra

Produse asemănătoare

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o 
trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile 
pentru produs: www.schuelke.com.
Pentru întrebări individuale:
Serviciul de vânzare către clienți
Telefon: +49 40 52100-666
E-mail: info@schuelke.com

Expertiză și informații


