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Erikoispesuaine terveydenhuollon ja hammashuollon instrumenttien ja välineistön käsinpesuun,
ultraäänipesulaitteisiin sekä endoskooppien pesuun.

Käyttökohteet Ultraäänipesulaitteisiin, endoskooppien esipesuun, instrumenteille, hoitovälineistölle,
laboratoriovälineille, herkälle lasitavaralle.

Tuoteominaisuudet Irrottaa tehokkaasti epäpuhtauksia ja rasvalikaa. Se sopii hyvin myös herkkien materiaalien
puhdistukseen. Matalavaahtoinen erikoispesuaine instrumenttien ja hoitovälineistön puhdistukseen
manuaalisesti ja ultraäänipesulaitteissa.

Käyttö- ja
annostusohje

Valmista ohjeen mukainen käyttölaimennos. Liuos vaihdetaan päivittäin. Käsin suoritettavassa
puhdistuksessa käyttölaimennos tehdään jokaista huoltotoimenpidettä varten erikseen. Pestyt välineet
huuhdellaan ja kuivataan. Aseta välineet väljästi ultraäänipesulaitteeseen, pesulämpötila likatyypistä
riippuen max. 50 °C. Huuhtele välineet pesun jälkeen.  Tarvittaessa desinfioi välineet ennen pesua.

Erinox käyttö- ja laimennos
ohjeet % Erinox Vesi Huom!

Ultraäänipesulaitteet 1 % -
2 %

10 ml
20 ml

1 l
1 l

vaihda laimennos 1-2 x pv
esiliotus  tarvittaessa 2 %

Käsin suoritettava pesu
- endoskoopit
- muu välineistö
Peruspesu/vaikea lika

2 %
1- 2 %
5%

20 ml
10- 20 ml
50 ml

1 l
1 l
0,95l

Huomioitavaa Tarvittaessa desinfioi välineet ennen pesua.  Vaihda käyttölaimennos päivittäin. Käsin suoritettavassa
pesussa tee käyttölaimennos jokaista huoltotoimenpidettä varten erikseen.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Ionittomia tensidejä < 5% pesuteho

Polykarboksylaattia <5% dispergoi likaa, kompleksinmuodostaja

Tuotteen pH 10.0 heikosti emäksinen

Erinox
Erikoispesuaine
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Käyttöliuoksen pH 10.0 heikosti emäksinen

Ulkonäkö ja tuoksu Kirkas neste

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Erinox erikoispesuaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa
valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle
(Suomessa Fimea).

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta. Helposti biologisesti hajoava.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

6 x 1 l 8113 6417964081138 6417964483536

3 x 5 l 8114 6417964081145 6417964483543

1 x 200 l 8148 6417964081480

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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