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Part no. Deskripsi Kemasan
SB327030IRC Steril 70% Isopropanol, 32 oz. (0.95L), dengan alat semprot 12 botol/dus

Contec® Steril IPA
Contec Steril 70% Isopropanol mengandung 70% USP grade IPA dan 30% WFI. Untuk 
memastikan sterilitas, setiap botol telah melalui proses filtrasi hingga 0.2 mikron, lalu 
disegel secara induksi, kemudian dikemas dalam double-bag yang mudah dirobek, dan 
terakhir, di gamma-iradiasi. Setiap botol juga memiliki kode lot dan tanggal kedaluwarsa 
untuk memudahkan proses dokumentasi. Divalidasi berdasarkan Association for the 
Advancement of Medical Instrumentation ISO 11137-2:2013 Guidelines hingga 10-6 Sterility 
Assurance Level (SAL).

Telah dilengkapi dengan alat penyemprot yang dapat diatur antara stream atau mist. 
Pengaturan stream untuk menargetkan area tertentu, sedangkan pengaturan mist untuk 
mencakup area semprotan yang lebih luas. Menggunakan botol anti-bocor yang disegel 
secara induksi, kemudian ditutup dan dikemas dengan alat penyemprot yang terpisah 
(tidak terpasang) untuk menghindari terjadinya kebocoran saat pengiriman. Dilengkapi 
dengan petunjuk untuk pemasangan alat penyemprot secara steril. Memiliki shelf life 
selama 5 tahun.

• Membersihkan isolator, kabinet, laminar flow hood, dan
permukaan

• Digunakan pada sarung tangan untuk di ruang steril
• Membersihkan produk dan peralatan sebelum masuk ke

controlled environment
• Cocok digunakan bersama lap bebas serat steril

Fitur Manfaat

Mengandung 70% USP grade IPA dan
30% WFI

● Mudah menguap dan hampir tidak meninggalkan residu
● Menghemat biaya karena tidak perlu lagi melakukan proses pencampuran, filtrasi,

produksi, dan QC dari membuat campuran air-isopropanol steril sendiri
● Memenuhi standar cleanroom grade A/B sesuai GMP

Melalui proses filtrasi in-line 0,2 mikron ● Tidak perlu melakukan proses filtrasi internal lagi

Di gamma iradiasi hingga Sterility
Assurance Level 10-6

● Mudah untuk dibawa masuk ke dalam area kritis karena telah melalui proses filtrasi dan
sterilisasi sebelumnya

● Sertifikat sterilitas tersedia

Botol plastik ● Dapat didaur-ulang, ramah lingkungan, dapat dibuang dengan mudah
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Informasi Produk

Penampilan Cairan bening, tidak berwarna

Bau Karakteristik alkohol

Kandungan IPA (+/-3%) 67,9%-72,1%

Gravitasi Spesifik (20°C) 0,863-0,878

Aplikasi Produk

https://www.arventisintl.com/



