E x t ra

čistící

síla a o
p e r so c h r a na
nálu

Tekutý enzymatický mycí přípravek s dezinfekčními
účinky, vhodný pro manuální čistění a dezinfekci
endoskopů a chirurgických nástrojů. Obsahuje trojkombinaci enzymů (lipáza, amyláza, proteáza), které
účinně rozkládají bílkoviny, tuky i cukry. Vyniká svou
výjimečnou mycí účinností a schopností snadno
odbourávat organické znečištění z nástrojů. Díky
současnému dezinfekčnímu účinku zajišťuje ochranu
personálu pracujícího s infekčním materiálem.

gigazyme® X·tra
Naše plus:

Použití

Obsahuje trojkombinaci enzymů – lipáza,
proteáza, amyláza
Excelentní čistící schopnost a mimořádná šetrnost
k endoskopům a nástrojům

Manuální čištění a dezinfekce
nástrojů a endoskopů
(včetně použití v UZV myčkách)

Koncentrace

Expozice

1%

15 min.

2%

5 min.

Pro dosažení nejlepšího čistícího účinku je doporučeno používat 2% koncentraci.

Vhodný na manuální čištění a také pro uzv myčky
Dezinfekční účinnost na bakterie, fungi a viry
(HIV/HBV/HCV)

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV)

Vynikající materiálová kompatibilita
Krátká doba expozice do 15 min.

Účinnost

15 min.

EN 13727

1%

0,5%

EN 14561

2%

1%

EN 13624

1%

0,5%

EN 14562

2%

1%

Virucidní (BVDV)

DVV/RKI

0,5%

Virucidní (Vaccinia)

DVV/RKI

2%

Baktericidní

gigazyme® X•tra je vynikající čistič na termostabilní i termosensitivní nástroje všech druhů, a to díky vyvážené receptuře obsahující
kombinaci vysoce kvalitních enzymů a povrchově aktivních látek.
Současně, díky dezinfekčním účinkům na bakterie, viry a fungi,
je personál ochráněn před případnou kontaminací a infikováním
nebezpečnými patogeny, jako je např. HIV a HBV.

Expozice
5 min.

Příjemná vůně

Oblast použití:

Norma

Levurocidní
(C. Albicans)

1%

Všechny koncentrace jsou deklarovány pro vysokou zátěž.

Složení:
Návod na použití:
Pro čištění a dezinfekci nástrojů se ředí studenou vodou na požadovanou koncentraci. Endoskopy a nástroje určené k reprocessingu,
se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené
a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu
expozice. Po expozici a následném čištění, se endoskopy a nástroje
vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou pitnou vodou.
Pracovní roztok je použitelný po dobu 1 dne v závislosti na znečištění. Přípravek není vhodný pro závěrečnou dezinfekci kritických
a semikritických zdravotnických prostředků.

100 g gigazyme® X·tra obsahuje následující aktivní látky:
•
•

7,7 g didecyldimethylammonium chloride
0,4 g polyhexamethylene biguanide

Další složení:
•

15 – 30% neionogenních tenzidů, enzymy, parfém

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
vzhled
hodnota pH

zelená kapalina
cca 7,5 (20 °C)

Nedoporučuje se míchat gigazyme X•tra s jinými detergenty.
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gigazyme® X·tra
Čistící účinek ve srovnání s konkurenčními produkty:
Porovnání zbytkových bílkovin po ponoření do roztoků dezinfekčních přípravků
na příslušnou dobu expozice.
Zbytkový protein µ/ml
Konkurenční produkt 0,5%
10,0

15´

8,0

15´
30´

Konkurenční produkt 1%

30´
60´

6,0

60´
gigazyme® X•tra 1%

4,0

15´

2,0
30´

0,0
0,5 %

60´

1,0 %

1,0 %

Logistické informace:
Název produktu
gigazyme® X•tra

Balení

Ks v kartonu

2l

5

5l

1

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Nedoporučuje se míchat gigazyme
X•tra s jinými detergenty.

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

Doba exspirace:
18 měsíců

Zdravotnický prostředek tř. IIb [

0297]

Další informace:
Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu
léčiv dle GMP certifikátu.

Součást skupiny Air Liquide.
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Výrobce:
Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v ČR:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver.: 13032017
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