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SURGISTAIN®

BRUGERVEJLEDNING

Surgistain® er en sikker, effektiv og hurtigt 

virkende løsning for afrensning af kirurgiske 

instrumenter fremstillet i rustfrit stål, bakker 

og riste. Produktet fjerner rust, pletter, kalk 

og de mineralforekomster man ofte støder 

på i genbehandlingsprocessen. Produktet 

medvirker også til at løsne led og bokslåse 

på instrumenterne. 

Det anbefales, at man rutinemæssigt af-

renser instrumenterne ved af hjælp Surgi-

stain®, f.eks. hver anden måned eller ved 

behov. Regelmæssig brug vil øge levetiden 

og effektiviteten af instrumenter, bakker og 

riste, og samtidig sænke omkostningerne til 

udskiftning og indkøb. 

Surgistain® er en mild opløsning af syre, 

som er sikker at bruge, selv på sarte instru-

menter samt på de forskellige tilbehørs 

dele til endoskoper og mikroskoper samt 

oftalmologiske instrumenter. Surgistain® 

anbefales ikke til brug på forkromede eller 

forsølvede instrumenter eller på aluminium. 

Vare nr.: 345B

Pakningsstørrelse: 4 x 4 liter

Fjerner Rust og pletter fra kirurgiske instrumenter 

fremstillet af rustfrit stål. Rutinemæssig brug vil øge 

levetiden og effektiviteten af instrumenterne.
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SURGISTAIN®

BRUGERVEJLEDNING

Egenskaber: Brugsanvisning til kirgurgiske instrumenter:

» Sikker, effektiv og hurtigt virkende

opløsning, der fjerner rust, pletter, kalk og

mineralforekomster på kirurgiske instru-

menter fremstillet af rustfrit stål.

» Perfekt til brug på rustfri stål bakker

og riste.

» Kan anvendes i ultralyd maskiner

(leverandøren af ultralyds maskinen skal

bekræfte brugen).

» Rutinemæssig brug vil øge levetid og

effektivitet af kirurgiske instrumenter, og

løsner led og bokslåse.

» Kan anvendes i alle sterilcentraler og

præparationer.

» Ikke-aerosol – miljø sikker anvendelse

1. Tilsæt 1 del Surgistain® til 7 dele varmt

vand (500-800 C). Afrensningskar kan med

fordel anvendes. Alternativt anvendes en

beholder i ikke porøst materiale.

2. Anbring instrumenterne i Surgistain®

opløsningen i 15 minutter. Hvis der er

meget rust og / eller pletter på instrumen-

terne, kan man lade dem ligge i opløsnin-

gen i længere tid (30 min.).

3. Fjern instrumenterne fra Surgistain®

opløsningen, og skyl grundigt under

rindende vand.

Kontakt os gerne for mere
information eller afprøvning

på din afdeling
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