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Didecylmethylpoly(oxethyl) Ammonium Propionate,Bis(3-aminopoply)laurylamin,

Polyhexametylene biguanide hydrochloride,korozyon ve köpük inhibitörleri ve yardımcı

maddeler

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Rayd Guanide etkinliğini alkil aminopropil, guanide ve quaterner amonyum bileşiklerinden alır. Korozyon inhibitörleri ihtiva eder ve

 aldehit, fenol içermez, kokusuzdur, tüm materyallerle uyumluluk gösterir. Yüksek etkili konsantre dezenfektandır.

RAYD GUANIDE
Endoskop ve 

Alet Dezenfeksiyon

Ön temizliği yapılmış tüm aletleri demonte bir şekilde ,tüm yüzeyleri solüsyanla temas edecek şekilde küvete yerleştiriniz, küvetin ağzını

kapatınız.Ağzı kapatılan küvet etki süresi kadar bekletildikten sonra aletleri solüsyondan çıkarınız bol su ile durulayınız.Solüsyonun etkinliği 

test stripleri ile kontrol edilmelidir.Gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda solüsyonun değiştirilmesi tavsiye edilir.Otomatik endoskopi yıkama 

ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılırken üretici tarafından verilen kullanıcı talimatlarına uyunuz. Rayd Guanide solüsyonu %1 oranında

seyreltilerek kullanılır.(Örneğin 10lt solüsyonun hazırlanışında;9,9 lt suya 100 ml Rayd Guanide solüsyonu eklenir),Bu işlemde kullanılan 

Rayd Guanide solüsyonu en fazla 15 gün süre ile kullanılabilir.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Sporosid, Virüsid, Tüberkülosid, Mikobakterisid

Tek bir işlemde kısa süreli dezenfeksiyon gerçekleştirir. Rayd Guanide solüsyonu MIC-cerrahisi, anestezi materyalleri ve bükülür ve bükülmez

endoskoplar dâhil her tipteki tüm cerrahi aletlerin dezenfeksiyonu için uygundur. Rayd Guanide solüsyonu, her türlü cerrahi aletlerin, ısıya 

dayanıksız anestezi aksesuarlarının (maske ambu, vb) ve Karl Storz, Olympus, Pentax, Fujinon, flexible ve rijid gibi tüm sabit ve esnek 

endoskopların dezenfeksiyonu yanı sıra her türdeki cerrahi aletin ve laparoskopi aletlerinin dezenfeksiyonu için çok uygundur. Endoskop 

kılıflarında paslanma,korozyon, yumuşama,renk değişikliği gibi zedelenmelere neden olmaz.

www.famed.com.tr

KULLANIM ALANLARI:

KULLANIM ŞEKLİ

AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama Ambalaj

1 litre PE şişe

5 litre PE bidon

10 litre PE bidon

20×1 L

4×5 L

1 adet
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