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ENZYDIP – 3 
ЕНЗИДИП – 3 
 

Концентрат за ензимно почистване на инвазивни и 
неинвазивни медицински инструменти и 
медицински изделия преди дезинфекция или 
стерилизация 
                      
                                                                       

   
Приложение 

Ензидип-3  е предназначен специално за ръчно почистване на медицински изделия, хирургически и 
стоматологични инструменти преди дезинфекция или стерилизация. 
 

Свойства 

Благодарение на синергичната комбинация от повърхностно-активни вещества и ензими (протеаза, 
амилаза и липаза) Ензидип-3 ефективно почиства замърсявания от кръв, остатъчни тъкани, протеини, 
слуз, екскременти и други върху медицински инструменти и медицински изделия, включително 
твърди и гъвкави ендоскопи и стоматологични инструменти.  

 
Ензидип-3 се отличава с висока почистваща способност, ниска пенливост, съвместимост с различни 
материали като неръждаема стомана, алуминиеви сплави, керамика, цветни метали, 
поливинилхлорид, гума и пластмаса. Той е лесно разтворим и работните му разтвори се приготвят с 
питейна вода. Твърдостта на водата не влияе на тяхната ефективност.  
 
Външен вид:                     Бистра светло-кафява течност. 
pH                                     7.4– 7.9 
 
Състав на препарата: 
Всеки 100 g ЕнзиДип-3 съдържат: 
Активни вещества: 
- Нейоногенни ПАВ < 10 g 
- Ензими (Липаза, Амилаза, Протеаза) 

Допълнителни съставки: 
 Консерванти, хелатни агенти, парфюмна композиция 
 
Класификация: 

Ензидип-3 е класифициран като медицинско изделие – Class I . 
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Начин на употреба: 
 
ЕнзиДип-3 е концентрат и се прилага разреден с питейна вода, при стайна температура, в 
концентрации от 0,5 % до 1 % в зависимост от вида и количеството на замърсяването. Почистването се 
извършва чрез пълно потапяне на инструментите/медицинските издекия в предварително приготвен 
работен разтвор на продукта и оставяне на предметите за 5-15 минути в зависимост от степента на 
замърсяване. 
Приготвянето на работния разтвор с топла вода 32оС-35оС (температура над 40оС деактивира ензимите) 
ще съкрати времето за почистване. 
Почистването се ускорява чувствително в ултразвукова вана (до 1-3 минути). 
Тръби, маркучи, вътрешни пространства трябва да се промият с поток от препарата, като се внимава да 
не останат празнини и въздушни джобове. Засъхнали замърсявания се отстраняват с по-дълго 
въздействие или с помощта на четки, гъби и др. 
След почистването инструментите се изплакват обилно с питейна вода 
 
Условия на съхранение: 

Да се съхранява на сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка, далече от пряка 
слънчева светлина при температура от 0° – 40 °С. Да не се съхранява в метални съдове. 

Предпазни мерки: 

При контакт с очите същите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. 
При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се 
покаже опаковката на етикета. 

Третиране на отпадъци и опаковки в съответствие с местните рзпоредби: 

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - за изхвърляне на отпадъци и остатъци от 
празни опаковки виж специалните инструкции в Информационния лист за безопасност. 

 

Опаковка:  бутилки (HDPE) от 1 л и туби от 3 и 5 л 

 

Срок на годност: 2 години  

 
 
ЖИВАС ООД 
1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14   
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; 
www.zhivas.com 

     

mailto:zhivas@techno-link.com
http://www.zhivas.com/

