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ALFASEPT Z-5 

DUNG DỊCH LÀM SẠCH DỤNG CỤ Y TẾ 

GIỚI THIỆU 

Sản phẩm làm sạch đa enzyme phù hợp cho tẩy rửa các vết bẩn cứng đầu trên dụng cụ. 

ALFASEPT Z-5 thích hợp làm sạch các dụng cụ và thiết bị trong bệnh viện, trạm y tế, trung 

tâm chăm sóc sức khỏe và phòng thí nghiệm. 

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG 

Các dụng cụ dùng cho gây mê, hồi sức cấp cứu: đường dẫn khí, mặt nạ thở, dụng cụ soi 

thanh quản. 

Các dụng cụ dùng cho phẫu thuật. 

Dụng cụ nội soi: ống nội soi dạ dày, nội soi phế quản, dụng cụ sinh thiết… 

Các dụng cụ phụ khoa: phễu soi mỏ vịt, kẹp, banh, … 

Các dụng cụ tiết niệu, nhãn khoa và nha khoa… 

Sản phẩm phù hợp sử dụng trong chậu ngâm, máy rửa siêu âm và máy rửa dụng cụ tự động 

nhưng cần chú ý thời gian làm sạch không vượt quá thời gian khuyến cáo của nhà sản xuất 

thiết bị. 

TÍNH NĂNG:  

 Hệ 5 enzyme với khả năng tẩy rửa các vết bẩn cứng đầu như máu, protein, 

biofilm... 

 Áp dụng rộng rãi: bằng tay, bể siêu âm, máy rửa khử khuẩn  

 Phù hợp làm sạch các dụng cụ có cấu tạo phức tạp 

 Độ tương thích vật liệu cao, không để lại tồn dư sau khi làm sạch 

 Phân hủy sinh học 

THÀNH PHẦN 

Enzyme protease: 0.5% (w/w), lipase: 0.2% (w/w), amylase: 0.15% (w/w), cellulase: 0.05% 

(w/w), mannanase: 0.05% (w/w), chất hoạt động bề mặt nonionic, chất ức chế ăn mòn, chất 

bảo quản, chất tạo mùi và màu. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

 Mang khẩu trang và đồ bảo hộ phù hợp khi sử dụng sản phẩm. 

 Pha loãng sản phẩm thành dung dịch 0,5% (25ml trong 5 lít nước ở nhiệt độ thường 

hoặc nước ấm). Đối với các dụng cụ bị két khô thì có thể pha loãng 1%.   

 Ngâm ngập hoàn toàn dụng cụ cần làm sạch trong thời gian từ 5-15 phút, phụ thuộc 

vào loại chất bẩn bám trên dụng cụ, đối với vết Fibrin khô lâu ngày có thể lên đến 1h. 

Chải hoặc cọ rửa nếu cần thiết.  

 Xả và rửa sạch dụng cụ với nước. 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM: 

- Cảm quan: chất lỏng trong suốt  

- Độ pH ở 20oC: 7- 8  

- Tỷ trọng ở 20oC: 0,95 – 1,10 g/ml 

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN 

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30oC, ở nơi thoáng mát, tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt. 

Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và các hóa chất có tính oxy hóa mạnh. 

CHÚ Ý VỀ AN TOÀN KHI SỬ DỤNG (có thể tham khảo thêm thông tin trong MSDS của 

sản phẩm) 

Sản phẩm chỉ dùng ngoài, sử dụng với sự thông gió tốt. 

Tránh xa tầm tay trẻ em, tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt và da. 

SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH: 190000001/PCBA-VP 

HẠN SỬ DỤNG: 2 năm kể từ ngày sản xuất 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 1 lít, can 5 lít 

 

 Người đại diện hợp pháp của cơ sở 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

PHẠM QUANG ĐẠT 
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