Duck Bag
Transport i przechowywanie
zanieczyszczonych instrumentów
▪
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Bezpieczne dla instrumentów
Jednorazowe, łatwe w użyciu
Działanie bakteriostatyczne
Roztwór enzymatyczny, działanie w temperaturze pokojowej
Przedłużona żywotność instrumentów
Inhibitory korozji
Dostępne w 3 rozmiarach:
- szerokość 420 mm x długość 470 mm (1/2 DIN)
- szerokość 400 mm x długość 780 mm (1/1 DIN)
- szerokość 600 mm x długość 1000 mm (Super Size)

Jednorazowe worki foliowe ze szczelnym zamknięciem strunowym przeznaczone do transportu i przechowywania
brudnych narzędzi i instrumentów w wilgotnym środowisku. W zestawie z saszetką zawierającą roztwór neutralnego
cztero-enzymatycznego detergentu wykazującego działanie bakteriostatyczne. Detergent bezpieczny dla narzędzi i
instrumentów wykonanych ze stali nierdzewnej, szkła, aluminium, tworzyw sztucznych. Na workach międzynarodowy
symbol zagrożenia biologicznego w kolorze czerwonym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy 1.
Worki Medisafe Duck Bag zapobiegają wysychaniu zanieczyszczonych instrumentów podczas transportu z
miejsca użycia do Centralnej Sterylizatornii. Umieść tacę z zanieczyszczonymi instrumentami w
przezroczystym worku i zamknij, by utrzymać je w stanie wilgotnym.
Międzynarodowe wytyczne oraz producenci instrumentarium zalecają przeprowadzić mycie instrumentów nie później niż
30 minut od ich użycia, aby uniknąć zasychania pozostałości organicznych, a w szczególności krwi i białek prionowych, na
powierzchni instrumentów. Stosując worki Duck Bag przedłużamy ten czas nawet do 5 dni poprzez niedopuszczenie do
zaschnięcia pozostałości i przytwierdzeniu białek na powierzchni instrumentów.

Nr katalogowe:

M20350 – 1/2 DIN

M20351 – 1/1 DIN

M20352 – Super Size
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Nazwa:

Duck Bag

Klasyfikacja:

Duck Bag

Skład:

Transport i przechowywanie
zanieczyszczonych instrumentów

Warunki
przechowywania:

Wyrób medyczny klasy 1

Neutralny roztwór proteazy HT,
proteazy LT, lipazy i amylazy oraz
inhibitorów korozji i czynników
powierzchniowo czynnych

2°C - 38°C
7,5 – 8,2

pH:
Czas przydatności:
Opakowania:

2 lata – dotyczy tylko saszetki
50 szt.

Instrukcja użytkowania:
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1. Opróżnij saszetkę preparatu do
worka Duck Bag.
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2. Umieść instrumenty w worku Duck Bag.

4

4. Przetransportuj instrumenty do
Centralnej Sterylizatornii
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3. Szczelnie zamknij worek Duck Bag
aby zapewnić wilgotne środowisko
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5. Wyjmij narzędzia i przeprowadź
procedurę mycia i dezynfekcji zgodnie z
zaleceniami producenta narzędzi
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6. Zużyty worek Duck Bag wyrzuć
do pojemnika na odpady skażone
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