ProCare
Med 30 P

Agente neutralizante à base de ácido inorgânico

Instruções de utilização

Aplicação
O ProCare Med 30 P é um ácido neutralizador para máquinas de lavar e desinfetar após
limpeza alcalina automática de dispositivos médicos reutilizáveis, invasivos e não invasivos, termoestáveis, tais como instrumentos e utensílios cirúrgicos.
Propriedades
O ProCare Med 30 P é um neutralizador ácido com as seguintes propriedades:
• Remove suavemente resíduos alcalinos de itens reprocessados
• Pode prolongar a vida útil dos instrumentos, evitando manchas nos itens reprocessados com detergentes alcalinos. Estas manchas podem causar, mais tarde no ciclo de
reprocessamento, danos irreversíveis nos materiais, por exemplo, na esterilização.
• Livre de tensioativos
Compatibilidade de materiais
Adequado para aço inoxidável, materiais plásticos, vidro e cerâmica. Não compatível com
alumínio (anodizado) e zinco.
Para saber sobre materiais não mencionados acima, contacte o seu representante local
para verificar se o material é adequado.
Dosagem e aplicação
A dosagem ideal depende principalmente da quantidade de resíduos alcalinos. Garanta a
drenagem completa do líquido de lavagem antes da neutralização.
Na prática, a fase de neutralização com dosagem de 1 a 3 mL/L proporciona bons resultados com um mínimo de 1 min após a lavagem com o ProCare Med 10 A. Por favor,
consulte as instruções de utilização do ProCare Med 10 A para obter mais informações.
Garanta uma lavagem apropriada após a neutralização com o ProCare Med 30 P durante
pelo menos 1 min. para garantir que nenhum resíduo é deixado nos itens reprocessados e
para evitar a corrosão.
As máquinas de lavar e desinfetar da Miele e Steelco são fornecidas com informações
específicas sobre os ciclos completos do programa para diferentes disciplinas médicas
nas suas respetivas instruções de uso.
Atenção!
Para o reprocessamento de materiais anestésicos e instrumentos oftálmicos, é recomendada a utilização do ProCare Med 30 C. • Não misture com outros produtos! • Ligue para
a assistência técnica da Miele/Steelco quando trocar de produtos. • O reprocessamento
deve cumprir todos os decretos de acordo com os regulamentos dos dispositivos médicos
e deve ser executado com processos apropriados e validados. • Em conformidade com as
diretivas nacionais e/ou com a norma EN ISO 15883, é necessária uma qualificação de desempenho. • Siga as recomendações sobre reprocessamento emitidas pelos fabricantes
de instrumentos, no que diz respeito às disposições da norma ISO 17664. • Deve seguir
as instruções de funcionamento relativas às máquinas de lavar e desinfetar da Miele/Steelco. • Para a utilização em máquinas de desinfetar que não sejam fornecidas pela Miele/
Steelco, consulte o manual de instruções e indicações do fabricante da máquina de lavar
e desinfetar.
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Dados técnicos
Densidade (concentrado): 1.1 g/mL
Valor de pH (solução a 1% em água desmineralizada): aprox. 2.3
Aparência (concentrado): transparente, incolor
Ingredientes
Ácido inorgânico
Transporte e armazenamento
Armazene o produto a temperaturas entre 5 °C e 25 °C.
Informações sobre eliminação e reciclagem
Recipientes, tampas de rosca e rótulos são feitos de polietileno reciclável. Para eliminar recipientes usados, incluindo aqueles que tenham produtos residuais e solução processada,
devem ser respeitadas as normas locais relativas ao lixo e às águas residuais.
Para a eliminação de produtos não utilizados, consulte a ficha de dados de segurança.
Informações sobre segurança
Para saber informações sobre segurança no trabalho, consulte a ficha de dados de segurança.
Marcação CE
O ProCare Med 30 P cumpre os requisitos para dispositivos médicos de acordo com o
Regulamento dos Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.
Disponibilidade
Consulte o seu representante local para obter informações sobre os tamanhos de recipientes atualmente disponíveis.
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Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
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Telefon +49 (0) 8002244644
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Steelco S.p.A.
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Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Suíça
Borer Chemie AG
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