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PROZYME ACTIVE
Високо ефикасан, неутралан мулти-
ензимски концентровани детерџент

За захтевно ручно чишћење хируршких 
инструмената, инструмената за минимално 
инванзивну хирургију, стоматолошких 
инструмената, прибора за анестезију и прибора 
за одељење, а посебно за круте и флексибилне 
ендоскопе.

Опсег примене

deconex® PROZYME ACTIVE је високо ефикасан, неутралан 
мулти-ензимски детерџент, који се може користити за ручно 
чишћење пре аутоматизоване поновне обраде у кадици 
за потапање и ултразвучној кадици са или без испирања. 
Посебно је погодан за ручно чишћење флексибилних и 
крутих ендоскопа јер је посебно дизајниран за уклањање 
биофилма.

Својства

Због своје иновативне формулације и комбинације четири 
висококвалитетна ензима (протеаза, липаза, амилаза и 
целулаза) са сурфактантима, deconex® PROZYME ACTIVE  
комбинује изванредне перформансе чишћења и 
компатибилност са материјалима, дубинско уклањање 
биофилма, погодност за широк спектар примена и ниско 
дозирање. Због свог састава, deconex® PROZYME ACTIVE 
безбедно и ефикасно уклања широк низ различитих органских 
контаминаната као што су протеини, масти, угљени хидрати 
и фибрин нерастворљив у води, и конкретно, широк спектар 
контаминаната као што су крв, остаци ткива, слузокожа, 
столица и други органски контаминанти.

Такође не садржи EDTA или NTA и не садржи потенцијално 
алергене адитиве као што су мириси.

Кључне карактеристике deconex® PROZYME ACTIVE:

 – одличне перформансе чишћења на собној температури
 – дубинско уклањање биофилма
 – висока компатибилност са материјалима 
 – ниско дозирање
 – ниски степен стварања пене
 – добро испирање
 – Без EDTA и NTA
 – без мириса 
 – биолошки разградив

Примена и дозирање 
 
Ручна примена

За ручне примене препоручује се температура чишћења између 20—45 °C за оптималан учинак чишћења.

Примена Дозирање Температура Време

Ручно (потапајућа кадица) 2—10 mL/L 20—45 °C 2—10 минута

Ултразвучна кадица 1—5 mL/L до 45 °C 5 минута

Упутство за употребу
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Безбедносне информације

Погледајте deconex® PROZYME ACTIVE безбедносни лист 
за информације о индустријској безбедности и правилном 
одлагању.

Складиштење

Чувајте производ на температурама између 5 °C и 25 °C.
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Произвођач:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Дистрибутер/Увозник:
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Лист са подацима о производу

Састојци

Једињења сурфактанта
Ензими (протеаза, амилаза, липаза, целулаза)
Солубилизатор
Конзерванси

Усклађеност са материјалима

deconex® PROZYME ACTIVE нуди веома широку 
компатибилност са материјалима.

Погодно за:
Нерђајући челик, алуминијум, елоксирани алуминијум, 
титан, бакар, месинг и све најчешће коришћене пластике, 
еластомере укључујући полиуретан, силикон, тефлон, 
гуму и латекс. Нема познатих некомпатибилности са 
материјалима.

Корисник треба да спроведе одговарајуће тестове 
компатибилности за материјале који нису овде наведени 
или да се обрати компанији Borer Chemie AG.

Концентрат:
Затражите засебни лист са информацијама за 
компатибилност за транспортна и перисталтичка црева.

Ознака CE

deconex® PROZYME ACTIVE испуњава захтеве за 
медицинска средства у складу са прописом (EU) 2017/745.
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Произвођач:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Паковање

Посуда, поклопци и етикете произведени су од полиетилена 
који се може рециклирати.

Величине посуда

Врста посуда Садржај Број артикла
Боца     1 L 524705.00-F10W
Канистер     5 L 524705.00-K05W
Канистер ниски     5 L 524705.00-KK5W
Канистер   10 L 524705.00-K10W
Канистер   25 L 524705.00-K25W
200 L буре 200 L 524705.00-B220

Додатне информације

Пре коришћења производа прочитајте упутства за употребу 
и одговарајући безбедносно-технички лист.

Искористите наше знање! Обратите нам се за додатне 
информације у вези са вашом специфичном применом.

Физичко-хемијски подаци

pH вредност 1% раствор у деминерализованој (DI) води приближно 8.95

Густина концентрата 1.03 g/mL

Изглед концентрата плав
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