
ANIOXYDE 
1000

Dezynfekcja wysokiego 
poziomu endoskopów 
i innych termolabilnych 
wyrobów medycznych 
na poziomie 
sporobójczym. 

•	 substancja	aktywna	–	kwas		
nadoctowy

•	 PHERA®	system	–	opatentowana	
synteza	kwasu	nadoctowego

•	 brak	drażniących	oparów	
kwasu	octowego

•	 wysoki	poziom	dezynfekcji	
(ze	sporami)	w	5	minut

•	 aktywność	używanego	
produktu	do	14	dni

•	 walidowane	testy	kontrolne

•	 usuwa	biofilm

•	 wysoka	kompatybilność	materiałowa

Dezynfekcja wysokiego poziomu

Wyrób medyczny kl. IIb, CE 0120

Spory już 
w 5 minut!



ANIOXYDE 1000
Dezynfekcja wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych 
wyrobów medycznych na poziomie sporobójczym.

PODSTAWOWE CECHY
•	 substancja aktywna – kwas nadoctowy uzyskany za pomocą opatentowanej syntezy PHERA® system

•	 zalecany do dezynfekcji wysokiego poziomu (sporobójczej) endoskopów i innych wyrobów medycznych,  
które są wrażliwe na wysoką temperaturę i nie mogą zostać poddane sterylizacji wysokotemperaturowej

•	 wysoki poziom dezynfekcji w 5 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy

•	 badania wykonane normami europejskimi na wszystkich wymaganych szczepach testowych dla danego obszaru 
stosowania

•	 brak oparów kwasu octowego drażniących błony śluzowe i oczy użytkownika

•	 usuwa biofilm i nagromadzone wcześniej na wyrobach zanieczyszczenia, brak zjawiska koagulacji białka

•	 neutralne pH roztworu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni wyroby medyczne przed korozją 

•	 dobra kompatybilność materiałowa potwierdzona licznymi testami

•	 po zaktywowaniu preparat zachowuje aktywność biobójczą do 14 dni i może być wielokrotnie używany

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA 
•	 5 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (Adenowirus, Poliowirus), sporobójczy (Bacillus 

subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile)

OPAKOWANIA 
•	 Anioxyde 1000: kanister – 5 litrów + wbudowany aktywator  

•	 Anioxyde 1000 testy kontrolne: tuba – 50 szt.

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR 
PRODUCENT:		Laboratoires Anios, Francja

DYSTRYBUTOR W POLSCE:	Medilab	Sp.	z o.o.	•	ul. Niedźwiedzia	60	•	15-531	Białystok	•	tel./fax:	85 747	93	00/01	•	www. medilab.pl

SKŁAD 
Kwas	nadoctowy	wytwarzany	z	acetylokaprolaktamu	i	3%	nadtlenku	wodoru	(system	PHERA).
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1. Wyroby	medyczne	należy	dokładnie	umyć,	opłukać	i	osuszyć.	Zalecane	produkty	myjące	lub	myjąco-dezynfekujące:	
Aniosyme DLT Plus, Aniosyme Synergy 5, Aniosyme DD1, Hexanios G+R, Aniosept Activ, Aniosyme PLA II. 

2. Uprzednio umyte wyroby medyczne zanurzyć w przygotowanym aktywnym roztworze Anioxyde 1000, wannę  
dezynfekcyjną przykryć i pozostawić na 5 minut w celu uzyskania wysokiego poziomu dezynfekcji (ze sporami).

3.	Po upływie czasu ekspozycji dezynfekowane wyroby medyczne wyjąć i dokładnie wypłukać czystą mikrobiologicznie 
lub sterylną wodą.

4. Osuszyć i przekazać do szybkiego użycia lub postępować zgodnie z innymi przyjętymi procedurami higienicznymi.

SPOSÓB UŻYCIA 
•	 Produkt do użytku profesjonalnego. 

•	 Stosować wyłącznie po zaktywowaniu! Używany preparat zachowuje aktywność biobójczą do 14 dni.

Sporządzanie roztworu

1. Zawartość małej butelki należy wlać do kani-
stra. Roztwór zmieni kolor na żółty. Zmiana 
koloru nie oznacza, że produkt jest aktywny. 

2. Całą zawartość kanistra przelać do wanny 
dezynfekcyjnej	i	odczekać	30	minut	w	celu	
aktywacji preparatu. 

Aktywny poziom kwasu nadoctowego należy sprawdzać za pomocą testów kontrolnych Anioxyde 1000.
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Dezynfekcja wysokiego poziomu
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