
ANIOSYME 
DLT PLUS

Trójenzymatyczny pre-
parat do maszynowego 
i manualnego mycia 
narzędzi, endoskopów, 
oprzyrządowania  
anestezjologicznego  
i innych wyrobów  
medycznych.

Wyrób medyczny kl. I, CE

•	 opatentowana	formuła	chemiczna

•	 potwierdzona	stabilność	i	skutecz-
ność	enzymów

•	 doskonale	usuwa	zanieczyszczenia	
organiczne

•	 działanie	bakteriostatyczne		
i	grzybostatyczne

•	 bardzo	niskie	stężenie	roztworu	
roboczego	0,2%	-	0,5%

•	 doskonała	kompatybilność	mate-
riałowa

•	 zalecany	do	myjni	automatycznej		
i	ultradźwiękowej

Skuteczne mycie



ANIOSYME DLT PLUS
Trójenzymatyczny preparat do maszynowego i manualnego mycia 
narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych 
wyrobów medycznych.

PODSTAWOWE CECHY
• kompleks trzech enzymów (proteza, lipaza, amylaza) w połączeniu z detergentami szybko i skutecznie rozpusz-

cza zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę, białko, itp.)

• wykazuje działanie bakteriostatyczne i grzybostatyczne

• neutralne pH roztworu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed zniszczeniem i korozją

• doskonała kompatybilność materiałowa – nie uszkadza delikatnego i precyzyjnego sprzętu medycznego

• nie wymaga stosowania środków neutralizujących

• doskonale się wypłukuje 

• roztwór nie pieni się – może być bezpiecznie stosowany w myjniach automatycznych

• zalecany również do myjek ultradźwiękowych

• do mycia manualnego może być stosowana zarówno ciepła jak i zimna woda

• każda 1-litrowa butelka wyposażona w dokładny, praktyczny dozownik przelewowy

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA 
• 5 minut – 0,5%: bakteriostatyczny, grzybostatyczny

OPAKOWANIA 
• Aniosyme DLT Plus: butelka – 1 l 
• Aniosyme DLT Plus: kanister – 5 l 
• Wyposażenie dodatkowe: pompka dozująca 25 ml dostosowana do kanistra 5 l

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR 
PRODUCENT: Laboratoires Anios, Francja 

DYSTRYBUTOR W POLSCE:	Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Tel./fax: 85 743 28 97 • www. medilab.pl

SPOSÓB UŻYCIA 
• Preparat do użytku profesjonalnego.

• Preparat w koncentracie – stosować po rozcieńczeniu.

Mycie manualne

SKŁAD 
Niejonowe związki powierzchiowo czynne, kompleks enzymów (proteza, lipaza, amylaza), stabilizator enzymów, 
środki chelatujące i konserwujące, barwnik
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1. Odpowiednią ilość koncentratu dodać do odmierzonej ilości zimnej lub letniej wody – 25 ml na 5 litrów wody.

2. Zanieczyszczone wyroby medyczne całkowicie zanurzyć w 0,5% roztworze roboczym i odczekać zalecany  
5 minutowy czas ekspozycji, doczyścić, jeśli to konieczne, usuwając widoczne zanieczyszczenia.

3. Przedmioty wyjąć z roztworu i dokładnie opłukać pod bieżącą wodą. 

4. Osuszyć i poddać dalszym odpowiednim procesom higienicznym.

Stosowanie w myjniach ultradźwiękowych 
Mycie należy przeprowadzać w 20ºC stosując roztwór roboczy o stężeniu 0,5%  przy minimalnym 5 minutowym 
czasie kontaktu. 

Stosowanie w myjniach automatycznych 
Proces mycia należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 50ºC (max. 60ºC) stosując stężenie roztworu  
0,2% - 0,3%. Czas mycia zanieczyszczonych wyrobów użytkownik dobiera indywidualnie, gdyż uzależniony jest  
od ilości i stopnia zabrudzenia narzędzi.

1 2 3 4


