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Dung dịch khử khuẩn dùng trong tủ ấm
an toàn cho phôi
Hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu về Dung dịch khử khuẩn dùng trong tủ ấm an toàn cho phôi
Không sử dụng chất kết dính hay chất hóa học trong quá trình sản xuất để đảm bảo an toàn cho mục
đích y tế. Axit hypochlorous là thành phần hoạt chất (HOCl) của Embryo Safe. Các tế bào bạch cầu
trong cơ thể con người tạo ra Axit Hypochlorous kháng khuẩn có hiệu quả cao để chống lại vi sinh vật.
Axit Hypochlorous có khả năng gây bệnh cao đối với vi khuẩn bao gồm mycobacterium, virus,
mycetes và bào tử và tồn tại tự nhiên trong hệ thống miễn dịch của con người. Embryo Safe được làm
bằng axit hypochlorous để chống lại vi sinh vật theo cách tương tự. Nó không gây hại cho da cũng như
sức khỏe con người, nó không gây dị ứng. Nó hoàn toàn thân thiện với môi trường. Nó không có bất
kỳ tác dụng gây ung thư. Embryo Safe là chất bảo quản vật liệu và không bị ăn mòn. Nó không chứa
các hợp chất aldehyde, phenol, rượu và amoni. Embryo Safe không màu, không mùi và không chứa
cồn. Embryo Safe không có bất kỳ tác dụng độc hại nào.

Cách sử dụng
Embryo Safe được xịt lên toàn bộ diện tích bề mặt tủ cấy cách 30cm. Khử trùng đạt được sau 30 giây.
Embryo Safe biến thành nước sau 5 phút trên bề mặt phẳng, do đó, không cần rửa lại sau khi tiến
hành. Nó được lau sạch bằng một miếng vải vô trùng.

Khu vực sử dụng
Embryo Safe là chất khử trùng dạng xịt và lau có tác dụng nhanh. Nó có thể được sử dụng trong các
phòng thí nghiệm IVF và andrology, trong phòng phẫu thuật, tủ ấm, tủ hút dòng chảy tầng, máy siêu
âm, máy điều hòa vi mô, máy bơm hút, v.v. Nó phù hợp với tất cả các bề mặt - nhôm, thép không gỉ,
gỗ, nhựa, bề mặt bóng và màu .

Điều kiện bảo quản
Không được để dưới ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Nó nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Thành phần Hoạt tính
Axit Hypochlorous (HOCI)

Thời hạn sử dụng
2 năm kể từ ngày sản xuất nếu chưa mở.
6 tháng sau khi mở.

