
STERILY

✓CÔNG THỨC KHÔNG CÓ
     ➜ THÀNH PHẦN CMR** 
     ➜ CHẤT GÂY RỐI LOẠN NỘI TIẾT

Không cần enzym hoặc các sản phẩm kiềm để đảm bảo thiết bị đo sáng bóng. UMONIUM38® STERILY ngay lập tức 
loại bỏ các vết bẩn, không để lại cặn màu vàng nâu trên vị trí liên kết của các loại kéo, kẹp và rửa thiết bị đo kỹ lưỡng 
bằng cách ngâm trong bể siêu âm và/hoặc cọ rửa bằng tay. An toàn cho người sử dụng và bảo vệ khỏi nguy cơ bị lây 
nhiễm. Dung dịch không nguy hiểm khi phun, không ăn mòn, không chứa khí độc và các chất liên kết protein. Vật liệu 
sáng bóng và đảm bảo không có chất bẩn bám dính trên các đường thoát nước.

Hàngđầu trong phổ sản  
phẩm khử trùng

”“

www.huckerts.net
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** Gây ung thư, gây đột biến hoặc gây độc

MADE IN

BELGIUM



CÁC CHỈ DẪN
Làm sạch và khử trùng sơ bộ các thiết bị 
y tế xâm lấn trước khi tiệt trùng. Chuẩn bị 
khử trùng.

THÀNH PHẦN
N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-
ammonium chloride/N-benzyl-N, 
N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium 
chloride. 22g/L.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
•  Theo DE 93/42/CEE về các thiết bị y tế 

(Phụ lục II, ngoại trừ §4)
•  Chất lượng và khả năng truy xuất nguồn 

gốc được đảm bảo bởi tiêu chuẩn ISO 
9001:2015/EN ISO 13485:2016

• Dấu CE 1639

CÁCH SỬ DỤNG
Sử dụng dung dịch nồng độ 0,5% (25 
mL/5L nước*). Nhúng sau đó cọ rửa/sử 
dụng sóng siêu âm để loại bỏ tất cả các 
chất bẩn. Rửa kỹ bằng nước* trước khi khử 
trùng.

THUỘC TÍNH
• Thiết bị y tế cấp IIb
• Chất tẩy rửa khử trùng trước ở mức 0,5% 
•  Không độc hại, không có khí nguy hiểm
•  DL50 (thử nghiệm trên chuột): 5840 mg/kg
• Không ăn mòn: pH trung tính
•  Không gây kích ứng da (không có độc 

tính thẩm thấu qua da)
•  Không chứa aldehyde, peroxide, 

biguanide hoặc thành phần gây ung thư, 
gây đột biến, tái độc hạ

• Không đông tụ
• Không bắt lửa
•  Tương thích 100% trên sợi quang học, 

cao su, polycarbonate, hợp chất acrylic, 
thủy tinh, Pyrex, PU,   PVC, HDPE, PET, 
neoprene, latex, silicone, sơn, thép không 
gỉ 410

•  Hiệu quả, nhanh chóng và hiệu năng cao 
(làm tan máu bám bề mặt)

•  Hiệu quả hơn khi pha với chất hữu cơ
•  Tác dụng nhanh hơn so với dung dịch 

enzym 
• Không có cặn sau khi rửa
• Hạn sử dụng ổn định: 36 tháng kể từ 

ngày sản xuất

STERILY
1L đậm đặc cho phép pha được 

200L dung dịch (0,5%). 

✓CÔNG THỨC KHÔNG CÓ
     ➜ THÀNH PHẦN CMR** 
     ➜ CHẤT GÂY RỐI LOẠN NỘI TIẾT

MÃ HIỆU TÊN GỌI  ĐÓNG GÓI 

PF 10320 Chai định lượng 1 lít 12 x 1 lít

PF 10322 Bình 5 lít có bơm 4 x 5 lít

PF 10324 Chai định lượng 125 mL 24 x 125 mL

EMB 0013 Bộ bơm kèm phụ kiện ECONOMATIC - Nồng độ 0,5% 1 cái

FP00156 VI - Ed. 3.3 - 02/2023  - Hình ảnh minh họa sản phẩm có thể khác với thực tế.

UMONIUM38® là nhãn hiệu đã đăng ký của Laboratoire Huckert's International

* Nước uống ở nhiệt độ phòng
** Gây ung thư, gây đột biến hoặc gây độc

Rửa kỹ bằng nước* trước khi 
khử trùng

QUY TRÌNH SỬ DỤNG
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Sử dụng dung dịch nồng độ 0,5%  
(25 mL/5L nước*)
➥ Lấy đủ lượng dung dịch cho một   lần 

sử dụng

Nhúng sau đó cọ rửa/sử dụng sóng siêu 
âm để loại bỏ bụi bẩn 


