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DETRO® ENZYM – концентрований мийно-дезінфікуючий засіб (детергент)  
 
Для попереднього, передстерилізаційного та остаточного очищення інструментів,  
гнучких і жорстких ендоскопів, анестезіологічного обладнання. 
 
Об’єм: 5 л  
 
Склад: Рідкий концентрат.   
Прозора рідина жовтуватого кольору з характерним запахом. 
Комплекс ферментів (амілаза, ліпаза, протеаза, целюлаза), ЧАС і неіоногенні 
ПАР.  pH = 6,0-8,0. 
 
Властивості: 
Детергент «Детро Ензім» це рідкий концентрат з чудовими миючими 
властивостями при малому піноутворенні. Головною відмінністю якого від 
аналогів є наявність 4 ферментів: протеаза, ліпаза, амілаза та целюлаза. При 
чому, додатковий четвертий фермент целюлаза є високоефективним 
ферментом з класу гідролаз для боротьби з біологічними плівками (для 
деградації бактеріальних біоплівок). 
  
Галузь застосування: 
 - засіб призначений для передстерилізаційної обробки (ПСО) 
виробів медичного призначення (ВМП) з різних матеріалів (включаючи 
хірургічні і стоматологічні інструменти) ручним і механізованим (із 
застосуванням ультразвуку) способами; 
 - для попередньої і передстерилізаційної обробки (ПСО) ендоскопів та інструментів до них ручним способом; 
 - для остаточного очищення ендоскопів ручним способом перед дезінфекцією високого рівня (ДВУ); 
 - для попередньої і остаточної очищення гнучких ендоскопів механізованим способом обробки в мийно-дезінфікуючих 
апаратах. 
 
Режими дезінфекції: 

     - передстерилізаційна обробка (ПСО) ручним способом: 
- виробів медичного призначення (ВМП) -  0,8-0,5% / 3-5 хв., 
- гнучких і жорстких ендоскопів -  0,8-0,5% / 3-5 хв.; 

- передстерилізаційна обробка (ПСО) механізованим способом в мийно-дезінфікуючих апаратах:  
- хірургічних і стоматологічних інструментів 0,4% / 5 хв.,  
- ендоскопів 0,5% / 5 хв. 

 
Робочі розчини засобу використовують одноразово, протягом 24 годин. 

 
Приготування робочих розчинів засобу «Detro® Enzym» 

Концентрація 
робочого 

розчину, % 

Кількість концентрованого розчину (мл), 
 необхідна для приготування робочого розчину об’ємом 

1л 3л 5л 

Засіб Вода Засіб Вода Засіб Вода 

0,4 4 996 12 2988 20 4980 

0,5 5 995 15 2985 25 4975 

0,8 8 992 24 2976 40 4960 

 
Клас небезпеки: 4 
 
Термін придатності:  при температурі від +30°С до -30°С 
- в закритій каністрі: 3 роки; 
- готовий розчин: 1 добу. 
 


