
Το SPEZIAL ÖLSPRAY είναι ένα σπρέι με αρίστης ποιότητας 
λευκό λάδι για την συντήρηση όλων των ιατρικών εργαλείων 
και των μεταλλικών αντικειμένων για λίπανση των αρθρώσεων 
τους. Σχηματίζει ένα προστατευτικό περίβλημα στις 
μεταλλικές επιφάνειες και προσφέρει ιδανική λίπανση στα 
κινούμενα μέρη οργάνων και προστασία από διάβρωση πρίν 
την αποστείρωση στον κλίβανο. Επίσης, είναι κατάλληλο για 
την συντήρηση βαλβίδων άκαμπτων ενδοσκοπίων, καθώς και 
για τους τροχούς σε φορεία μεταφοράς.

Ιδιότητες προϊόντος

www.schumacher-online.com

Πεδίο Εφαρμογής 
Για τη διατήρηση:

• ιατρικών εργαλείων (π.χ πριν από την αποστείρωση με ατμό)
• τουρμπίνες
• χειρολαβές,
• άκαμπτων ενδοσκοπίων χωρίς βαλβίδες

Το Spezial Ölspray εγγυάται την βέλτιστη λίπανση των 
κινούμενων μερών των εργαλείων και αποτελεσματική 
προστασία από την διάβρωση. 

Spezial Ölspray
Συντηρητικό σπρέι εργαλείων

Το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση. Αποφύγετε τις υψηλές 
θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 ° C. Μην ανοίγετε το 
δοχείο ακόμα και μετά από τη χρήση του. Είναι ιδιαίτερα 
εύφλεκτο. 
Μην ψεκάζετε σε θερμές επιφάνειες. Μακριά από πηγές 
ανάφλεξης.
Στις περιπτώσεις με επιφάνειες από latex, καλύτερα να 
χρησιμοποιούμε Silikon Spray.

Να μην χρησιμοποιείτε το Spezial Ölspray ως 
λιπαντικό για εύκαμπτα ενδοσκόπια.

Ειδικές πληροφορίες

✔ free from CFC‘s

περιέχει αρίστης ποιότητας λευκό λάδι για χρήση σε ιατρικά εργαλεία για 
την συντήρηση των εργαλείων πρίν την αποστείρωση σε κλίβανο ατμού 
ιδανική λίπανση για τα κινούμενα μέρη οργάνων

Paraffi num liquidum
Propellants: propane/butane (free from CFC‘s)
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Εργαλεία:
Ψεκάστε τα εργαλεία με το Spezial Ölspray από  
απόσταση περίπου 25 εκατοστών. Εάν ενδείκνυται μετά 
μπορεί να γίνει η αποστείρωση.

Προσοχή: Μην εφαρμόζετε πολύ λάδι, ώστε να μην 
παρεμβαίνει με την αποστείρωση. 

Εφαρμογή
Κατάσταση προϊόντος
Είναι σύμφωνα με το  EU-guideline 93/42 EEC για ιατρικά προϊόντα.

Μονάδα διανομής
Συσκευασία            Τεμάχια PZN Κωδικός

  500 ml aerosol can 12 x 500 ml - 141.203.500

Για τουρμίνες, χειρολαβές ή περιστρεφόμενα υλικά:
Χρησιμοποιήστε το Spezial Ölspray δύο φορές την ημέρα ή 
ψεκάστε το μέσω των συσκευών για την εφαρμογή 1 δευτ. 
πριν την αποστείρωση. Για να εφαρμόσετε το προϊόν 
κρατήστε το μπουκάλι κατακόρυφα. Ανακινήστε το πριν από 
τη χρήση.
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