
ANIOSYME 
FIRST

Trójenzymatyczny 
preparat w pianie 
do zwilżania 
i wstępnej dezynfekcji 
zanieczyszczonych 
narzędzi chirurgicznych 
i innych wyrobów 
medycznych.

gotowy do użycia•	

skutecznie rozpuszcza  •	
zanieczyszczenia organiczne

zapobiega zasychaniu  •	
zanieczyszczeń

działanie biobójcze już  •	
po 5 minutach ekspozycji

bezpieczny transport zanieczysz-•	
czonych narzędzi

wysoka kompatybilność  •	
materiałowa

wygodna, szybka i bezpieczna •	
forma aplikacji

Wygodnie i bezpiecznie

Wyrób medyczny kl. IIb, CE 0459



ANIOSYME FIRST
Trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezyn-
fekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów 
medycznych.

PODSTAWOWE CECHY
zawiera substancje aktywne: poliheksanid i propionian•	

szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy•	

podstawowe działanie biobójcze już po 5 minutach ekspozycji•	

kompleks trzech enzymów (proteza, limaza, amylaza) w połączeniu z detergentami szybko i skutecznie •	
rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę, białko, itp.)

zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń na narzędziach i ułatwia ich usuwanie•	

zapewnia bezpieczne zbieranie zanieczyszczonych narzędzi w trakcie zabiegu oraz podczas transportu •	
do dalszej obróbki 

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

wysoka kompatybilność materiałowa potwierdzona licznymi testami•	

potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi nawet do 48 godzin•	

wygodna i szybka forma aplikacji, każde opakowanie wyposażone w końcówkę spieniającą•	

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA 
5 minut – bakteriobójczy, grzybobójczy•	

120 minut – bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV)•	

OPAKOWANIA 
Aniosyme First: butelka z końcówką spieniającą – 750 ml•	

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

SKŁAD 
IV rzędowe związki amonowe (propionian), chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny, kompleks enzy-
mów (proteaza, limaza, amylaza), związki powierzchiowo czynne, środki stabilizujące i chelatujące
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SPOSÓB UŻYCIA 
Preparat do użytku profesjonalnego.•	

Preparat gotowy do użycia – nie rozcieńczać.•	

Nanosić	piankę	na	narzędzia	bezpośrednio	z	butelki	przy	użyciu	końcówki	spieniającej•	

Zanieczyszczone	narzędzia	umieścić	w	wanience	dezynfekcyjnej.	Nanieść	piankę	na	narzędzia.	1. 

Narzędzia	powinny	zostać	pokryte	pianą	z	lekkim	nadmiarem.2. 

Przykryć wanienkę pokrywą w celu bezpiecznego przetransportowania. Od momentu zwilżenia narzędzi 3.	
do czynności spłukania powinno upłynąć minimum 5 minut.

Narzędzia	opłukać	pod	bieżącą	wodą	i	przekazać	do	przeprowadzenia	właściwej,	przewidzianej	w	procedu-4. 
rze, dezynfekcji manualnej lub maszynowej.
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