Dia Pro

R

İrigasyon Solüsyonu
İnhalasyon Suyu

2007 yılında başlayan 5 yıllık Ar-Ge sürec n başarıyla
tamamlayarak 2012 yılında Across Gel® ve Across System®
ürünler n n lansmanını gerçekleşt rm şt r. Türk ye'de
mmünohematoloj test ve ek pmanlarının lk üret c s olan
D a Pro, bu alanda dünyanın tanınmış ş rketler nden b r
hal ne gelm şt r.
2018 yılı t bar le Ultra saf su ve Enjeks yonluk su üret m
hattını kurarak, 93/42/EEC sayılı tıbb c haz d rekt ﬁ
kapsamına g ren ster l su ve türevler n ürün portföyüne
başarıyla eklem şt r.

ULTRA
SAF SU
NEDİR?

U

ltra saf su, kısmen veya tamamen yonlarından-k rlet c
maddelerden arınmış sudur. Başta Sağlık - İlaç ve
Gıda endüstr s olmak üzere pek çok alan

prosesler nde kullanılan öneml b r b leşend r. Gel şm ş ultra saf
su s stemler , ç ft geç şl ters ozmos, elektro-de yon zasyon (EDI),
ultraﬁltrasyon ve UV yoluyla su çer s ndek stenmeyen k myasal
ve m krob yal kontam nantları uzaklaştırır. Bu tür arıtma
s stemler , letkenl k değer n < 1.3 µS, TOC değer n <500 ppb,
endotoks n değer n se < 0,25 IU / ml l m tler ne kadar
düşüreb lmekted r. Ultra saf su s stem , UV tarafından tahr p
ed len bakter lerden kalan endotoks nler , DNaz ve Rnaz'ı
el m ne ç n ultra ﬁltrelerle donatılmıştır. Bu s stem net ces nde
son derece düşük Toplam Organ k Karbon (TOC) le sonuçlanır.

W

FI, Ultra saf suyun
d st lasyonu le elde
ed l r ve çözücüsü su

olan parenteral (enjekte ed leb l r)
laçların malatında, amel yat alet ve
ek pmanlarının tem zlenmes nde

ENJEKSİYONLUK
SU (WFI)
NEDİR?

kullanılan su türev olarak
tanımlanır. Amer ka B rleş k
Devletler Farmakopes (USP),
bunu 0,25 IU / ml'den daha az
endotoks n çeren su olarak
tanımlamıştır.

ULTRA SAF SU (PW) VE
ENJEKSİYONLUK SU (WFI)
STANDARTLARI NEDİR?
Table 1: Recommended water qual ty
#

Parameter

RO feed

After RO

PW

1

Hardness(PPM CaCO3)

< feed water

<1

<1

<1

2

TOC (ppb)

< feed water

< 500

< 500 (onl ne)

< 500 (onl ne)

WFI

3

Endotox n (EU/ml)

NA

NA

NA

< 0,25

4

M crob al total count (cfu/ml)

< 500

< 200

< 100

< 10 cfu/100 ml

5

Free Chlor ne (ppm)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

6

Pseudomonas (cfu/100 ml)

<1

<1

<1

<1

7

E. col (cfu/100 ml)

<1

<1

<1

<1

8

Total col forms, Fungus, (cfu/100ml)

<1

<1

<1

<1

9

Conduct n ty ( S/cm)

L ke feed water

< 10

< 1,3 (onl ne)

< 1,3 (onl ne)
o

Conduct v ty shall be measured uncompensated at 25 C accord nd to USP.

Ref. No
600120

Ref. No
600110

Ref. No
635052

Ref. No
615052 60ml
625052 120ml

rünü canlı m kroorgan zmalardan
arınmış hale get rmek ç n ster l ed lecek
malzemen n her noktasının bell b r ısıya
sah p doymuş su buharı le yeterl süre temas
etmes sağlanmalıdır, EN 556 nolu Avrupa
standartlarında yer alan ve ster l zasyon ç n
kabul ed leb l r güvence düzey olan SAL 10-6
güvenl k değerler nde m kroorgan zmalardan
arındırılması esastır.

Ü

İRİGASYON
SOLÜSYONU

BUHAR
STERİLİZASYONU
NEDİR?

r gasyon solüsyonu genel amaçlı r gasyon, yıkama veya

İ

durulama le ster l etme, ap rojen ve solut çermeyen su
kullanımının uygun olduğu d lüsyon şlemler nde

kullanılır. Ayrıca; ntravenöz yoldan ver lmeyen bes n
karışımlarının hazırlanmasında farmasöt k yardımcı ve lave
olarak da kullanılab l r. D st le su; solüt çermed ğ nden ve
r gasyon sırasında s stem k olarak em ld ğ nde hemol ze
sebep olduğundan, em l m n kolaylıkla gerçekleşeb leceğ
cerrah uygulamalarda kullanılması öner lmez.

Ref. No
600110
600120

Ürün Adı
Across Aqua Ster l D st le Su İr gasyon Solusyonu 1000 ml
Across Aqua Ster l D st le Su İr gasyon Solusyonu 500 ml

K

ron k hastalığı olan k ş lerde yaşam
kal tes ne d kkat ed lmes gerekmekted r.
Bu nedenle oks jen desteğ ne ht yaç duyan

hastalarda oks jen ﬂowmetrelere entegre ed len
nhalasyon suyu kabarcık nemlend rme yolu le
alınan havanın nemlend r lmes n sağlarken,
mukozal membranların zarar görmes n engelleyerek
hastaya konfor ve rahatlama sunan b r proﬂaks g b
davranır. Yet şk nlerde ve ped atr k hastalarda
kullanım ç n uygundur. Astımı olan, nazal kanül

İNHALASYON
SUYU

kullanan, burun kanaması veya öznel kuruluğu olan
hastaların heps oks jen terap s sırasında
nemlend rmeden yararlanab l rler.
İnhalasyon solüsyonları tek kullanımlıktır.

Ref. No
615052
625052
635052

Ürün Adı
Across Aqua Ster l İnhalasyon Suyu 60 ml
Across Aqua Ster l İnhalasyon Suyu 120 ml
Across Aqua Ster l İnhalasyon Suyu 500 ml
(Ster l Adaptör le b rl kte)
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