
Viruzyme Eco este un dezinfectant biologic ce are la bază un amestec 
protolitic de enzime și surfactanți sinergici, conceput pentru 
decontaminare manuală și ultrasonică a instrumentarului medical.   

Viruzyme  Eco
Dezinfectant economic protolitic triplu-enzimatic

Atributele principale ale Viruzyme Eco sunt:

• Dezinfectant biologic foarte eficient, conceput pentru
îndepărtarea agenților contaminanți proteici și organici
de pe instrumentarul medical.

• Are la bază un amestec de protează, amilază și lipază,
enzime ce sporesc gradul de siguranță al decontaminării.

• Parfum plăcut.
• Compatibilitate excelentă cu materialele.
• Nu se fixează pe suprafețe.
• Necoroziv, nu deteriorează suprafețele

sensibile.
• Compatibil cu apa dură.
• Nu necesită clătire.
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Proprietăți ale Viruzyme 

Utilizare specifică

Amity International,  
Libra House, West Street,  
Worsborough Dale,  
Barnsley, S70 5PG, UK

Tel: +44 (0) 1226 770787
Email: sales@amityinternational.com
www.amityinternational.com

Distribuit de:

C0120

- Recipient 1 L 
- Recipient 5 L 
- Recipient 10 L 
- Recipient 25 L 
- Canistră 200 L 
- Container IBC 1,000 L  

Dezinfectant economic protolitic triplu-enzimatic 
Dezinfectant pentru dispozitive de endoscopie și echipamente medicale 

General
Viruzyme Eco este un dezinfectant biologic ce are la bază un amestec de 
enzime protolitice și surfactanți sinergici, destinat dezinfecției manuale și 
ultrasonice a  instrumentarului medical, chirurgical, stomatologic și de 
endoscopie.  
Formula Viruzyme Eco  este foarte sigură în procese de dezinfecție și curățare 
manuală sau ultrasonică atât a instrumentarului medical, stomatologic și de 
endoscopie, cât și a instrumentarului medical delicat, acționând eficient 
împotriva unei  game ample de agenți contaminanți.
Viruzyme Eco este un produs eficient pentru îndepărtarea agenților 
contaminanți proteici și organici de pe suprafețe, inclusiv a reziduurilor 
uscate de sânge sau țesut. 
Viruzyme Eco este înregistrat ca Dispozitiv medical de Clasa I 

Viruzyme Eco este biodegradabil.
Viruzyme Eco nu este periculos, când este diluat conform instrucțiunilor furnizate 
de producător.  
Produsul brut este clasat ca substanță iritantă și se recomandă evitarea 
contactului cu ochii sau cu pielea.  
Organismele utilizate în această formulă se regăsesc în natură și sunt cunoscute 
ca fiind nepatogene pentru oameni și animale.  
Pentru detalii suplimentare, consultați Fișa de siguranță a produsului.

Aspect Lichid limpede de culoare turcoaz.

Miros Parfum proaspăt, plăcut.

pH
9 unități (soluție pură) 

7,9 unități (1% concentrație)

Densitate g/cm3 @ 20oC 1.05 (net)

Solubilitate în apă Complet miscibil

Flashpoint (Abel closed cup) Nu există

Formula Viruzyme Eco  este foarte sigură în procese de dezinfecție și curățare manuală sau ultrasonică, atât a instrumentarului medical, stomatologic și de endoscopie, cât și a 
instrumentarului medical delicat, acționând eficient împotriva unei game ample de agenți contaminanți.
Instrucțiuni de utilizare
Viruzyme Eco este furnizat ca produs concentrat care necesită diluare înainte de utilizare.  

Recomandare de utilizare:
Pentru curățare manuală/ ultrasonică a intsrumentarului și echipamentului medical:

Diluați Viruzyme Eco  cu apă 3 - 10ml/L 
(0,3 - 1%).

Scufundați instrumentarul timp de 10 
minute în soluția diluată Viruzyme Eco 
(Permiteți un timp de acțiune de 3 
minute pentru agitare ultrasonică), la 
temperaturi între 20°C și 40°C. 

Asigurați-vă că toate fantele și spațiile 
sunt complet acoperite cu fluid de 
curățare și că nu există goluri de aer. 

Clătiți și pregătiți pentru următoarea 
fază a procesului de decontaminare.  

Curățați și spălați toate 
componentele și folosiți peria pentru 
a îndepărta depozitele mai dure.  




