
 

  

Podstawowe k orzyści, jakie daje Viruzyme : 

Viruzyme – jest nowym, biologicznym preparatem do 
automatycznego i manualnego mycia narzędzi medycznych, 
chirurgicznych, dentystycznych oraz endoskopów. 

� Efektywny preparat do mycia  
 

� Bardzo niskie stężenie roztworu roboczego od 0,2-0,5% 
 

� Doskonale rozpuszcza trudne do usunięcia  
zanieczyszczenia organiczne  
 

� Wyjątkowa kombinacja enzymów: amylaza, proteaza 
 

� Nie utrwala zanieczyszczeń 
 

� Szybki czas mycia - 5 minut podczas zanurzenia  
w temperaturze 20-55⁰C 

 

� Doskonała kompatybilność materiałowa  
 

� Nie powoduje korozji 
 

� Nie wymaga aktywatora 
 

� Ekonomiczny w użyciu  
 

� Bez oparów 
 

 
 

Proteolityczny niskopieni ący środek 
enzymatyczny do mycia  
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Virusolve+ Properties 

 

 

Viruzyme jest biodegradowalny.  
Roztwór roboczy nie jest sklasyfikowany jako środek
niebezpieczny.  Koncentrat jest sklasyfikowany jako środek 
drażniący, należy więc unikać kontaktu ze skórą i oczami.  
Mikroorganizmy, wchodzące w skład preparatu, występują
w naturalnym środowisku i są bezpieczne dla ludzi i zwierząt.
Przed użyciem preparatu, zapoznaj się kartą bezpieczeństwa. 

Wygląd Jasnoczerwona ciecz 

Zapach Lekki zapach detergentowy 

pH 8,5% (koncentrat) 

Gęstość g/cm3: 1,05 

Rozpuszczalność w wodzie Całkowita 

Temperatura zapłonu Brak  

General 
Viruzyme jest nowym biologicznym preparatem myjącym, 
zawierający enzymy. Zaprojektowany do dekontaminacji narzędzi 
medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i endoskopów. 
Viruzyme jest skuteczny w usuwaniu białek i zanieczyszczeń 
organicznych z powierzchni instrumentów, łącznie z zaschniętą 
krwią i tkankami.  Produkt jest bezpieczny dla wszelkich materiałów 
(metali, szkła i tworzyw sztucznych).  Doskonale sprawdza się
w procesach manualnych, w tym w myjkach ultradźwiękowych oraz
w procesach automatycznych: w myjniach dezynfektorach oraz 
myjniach endoskopowych (AER). Bardzo wydajny i ekonomiczny
w użyciu. Wyrób medyczny klasy I. 
  

 
 
 
 
 

 

  
 Etapy  Rodzaj wody  Czas Temp. Preparat  Stężenie  

Procesy 
automatyczne 

Mycie wst ępne Zimna woda 
kranowa 

3 min.    

Mycie Ciepła woda 
kranowa 

5 min. ≤55⁰C Viruzyme 2-5 ml / L 
(0,2-0,5%) 

Płukanie  Ciepła woda 2 min.    

Płukanie Woda  
DI / RO  

2 min.    

       

Procesy 
manualne / 
ultrad źwięki 

Mycie 
manualne 

Ciepła woda 
kranowa 

5-20 
min. 20-50⁰C Viruzyme 

2-5 ml / L 
(0,2-0,5%) 

Mycie w 
ultradźwiękach 

Ciepła woda 
kranowa 

3 min. 20-40⁰C Viruzyme 
2-5 ml / L 
(0,2-0,5%) 

Płukanie  Wypłucz dokładnie czystą wodą i przejdź do kolejnego etapu 
       

Myjnie 
endoskopowe 
(AER) 

Mycie wst ępne Zimna woda 
kranowa 3 min.    

Mycie Ciepła woda 
kranowa 

5 min. ≤55⁰C Viruzyme 
2-5 ml / L 
(0,2-0,5%) 

Płukanie  Woda  2 min.    
Dezynfekcja 
wysokiego 
poziomu 

Woda  
DI / RO 

5-10 
min.  20⁰C 

Virusolve+ 
EDS AUTO 

25 ml / L 
(2,5%) 

Płukanie Woda  
DI / RO  

2 min.    

 
 Woda DI – Woda dejonizowana 
 Woda RO - woda po procesie odwróconej osmozy 
  

Koncentrat: 
Kanister: 
1L: 5L 

Proteolityczny niskopieni ący środek enzymatyczny do mycia 

Informacje ogólne Opakowania               

Sposób użycia 

Data aktualizacji 06.08.2014 r. 

Właściwości  

Procesy manualne i automatyczne: 
 
Do mycia zalecamy stężenie 0,2-0,5% (2-5ml / 1L)  
Jeżeli występują bardzo silne zanieczyszczenia, można zwiększyć 
stężenie do 4% (40ml / 1L). 
 
Zanurz instrumenty przez 5-10 minut w roztworze roboczym VIRUZYME. 
W przypadku bardzo silnych zabrudzeń lub niskiej temperatury roztworu 
można wydłużyć czas moczenia do 20 minut. 
 
Po moczeniu, doczyść instrumenty, jeśli to konieczne, a następnie opłucz 
obficie wodą i przejdź do kolejnych etapów dekontaminacji (dezynfekcji).  
 
 
 
 
 
 
Temperatura magazynowania: 5-25 ⁰C 
Termin ważności preparatu: 2 lata 
 
Uwaga!  Viruzyme nie jest  środkiem dezynfekcyjnym, narzędzia po 
oczyszczeniu powinny być natychmiast poddane dezynfekcji i dalszym 
etapom obróbki. 
 

 


