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Uitbreiding 
Neodisher 
producten voor 
Medische Markt

Dr. Weigert is reeds decennia lang een begrip 
op de Medische Markt met haar neodisher 
reinigingsproducten. Niet voor niets bevelen 
diverse machine leveranciers de neodisher 
producten aan. 

In de bijlage tre�  u onze nieuwe brochure 
“Reiniging en desinfectie van medische  
instrumenten” aan. De mogelijkheid 
bestaat dat door wetgeving, enkele 
vermelde producten in deze brochure niet 
in Nederland aangeboden mogen worden. 
Voor deze producten kunnen wij uiteraard 
gelijkwaardige alternatieve producten 
aanbieden.

Hieronder tre�  u noviteiten op het gebied 
van voorreiniging gebruikte Medische 
instrumenten, het eenvoudig desinfecteren 
van oppervlakken en het manueel 
desinfecteren van gebruikte Medische 
instrumenten welke niet machinaal 
gereinigd en gedesinfecteerd worden.
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  VOORREINIGING GEBRUIKTE MEDISCHE INSTRUMENTEN

Neodisher PreStop

 • Corrosieremmer, spray schuim
 • Vrij van enzymen

Corrosiebeschermend middel dat direct na 
gebruik in de behandelruimte op chirurgische 
instrumenten gesproeid kan worden Verhindert 
corrosie op roestvrij stalen instrumenten 
ten gevolge van aanhechting van resten van 
fysiologische zoutoplossing. 

Remt de groei van micro-organismen op 
instrumenten gedurende de contacttijd 
(bacteriostatisch). Verhindert het indrogen 
doordat de instrumenten vochtig worden 
gehouden. 

Verpakking Inhoud Artikelnummer

Fles 12 x 0,75 L 4086 47 

  OPPERVLAKTE DESINFECTIE

Neoform K Spray

  Desinfectiemiddel voor oppervlakken op 
alcoholbasis (CTGB nr. 15067N)

 • bactericide
 • fungicide

 Voor snelle tussentijdse desinfectie van 
oppervlakken en apparaten. Droogt op zonder 
dat er resten achterblijven. Opgenomen in de 
VAH[1]-lijst. 

Verpakking Inhoud Artikelnummer

Fles 12 x 0,75 L 3638 47 

Artikelnummer

4086 47 
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  OPPERVLAKTE DESINFECTIE

Neoform MED rapid

  Instant desinfectiemiddel, 
gebruiksklare oplossing

 • bactericide
 • levurocide
 • tuberculocide
 • beperkt virusdodend
 • e� ectief tegen norovirussen

 Alcoholoplossing voor desinfectie van 
medische producten. Voor afnemen of 
sprayen. Opgenomen in de VAH[1]-lijst en in de 
virucidenlijst van de IHO[2]. 

Verpakking Inhoud Artikelnummer

Fles 12 x 0,75 L 4070 47 

  MANUEEL GECOMBINEERD REINIGEN EN DESINFECTEREN VAN GEBRUIKTE MEDISCHE 

  INSTRUMENTEN, WELKE NIET INVASIEF (DOOR HUID BARRIÈRE) GAAN

Neodisher Septo Plus
  Reinigings- en desinfectiemiddel, vloeibaar concentraat
 •  op basis van quaternaire ammoniumverbindingen
 • bactericide
 • levurocide
 • begrensd virucide

 Voor handmatige reiniging en desinfectie en voor 
desinfecterende voorreiniging in dompel- of ultrasoon baden 
vóór machinale reiniging. Zeer goede reinigende werking, 
niet eiwit-� xerend. Uitstekende materiaal compatibiliteit. 
Vrij van aldehyden en amines. Compatibel met aldehyde en 
perazijnzuur desinfectiemiddelen. Opgenomen in de VAH[1]-
lijst en in de virucidenlijst van de IHO[2]. 

Verpakking Inhoud Artikelnummer

Can 5 L 4209 35 

Fles 10 x 1 L 4209 45

Artikelnummer
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  MANUEEL GECOMBINEERD REINIGEN EN DESINFECTEREN VAN GEBRUIKTE MEDISCHE   

  INSTRUMENTEN, WELKE INVASIEF (DOOR HUID BARRIÈRE) GAAN

Neodisher Septo Active
  Reinigings- en desinfectiemiddel, granulaat

• Op basis van perazijnzuur
• bactericide
• levurocide
• beperkt virusdodend
• sporicide

Voor desinfecterende voorreiniging in een dompel- of ultrasoundbad 
vóór de machinale reiniging. pH-neutraal. Goede reinigingse� ecten, niet 
proteïne� xerend. Zeer veilig voor materiaal. Aangename geur. Vrij van 
aldehyde en quartaire ammoniumverbindingen (QAV). Opgenomen in de 
VAH[1]-lijst, in de virucidenlijst van de IHO[2] en in de ÖGHMP[3]-lijst. 

Met de teststaa� es neodisher® test strips (Art.Nr. 981320) kan de 
concentratie van de gebruiksoplossing gecontroleerd worden. [1] 
Verbund für Angewandte Hygiene [2] Industrieverband Hygiene und 
Oberflächenschutz [3] Österreichische Gesellscha�  für Hygiene, 
Mikrobiologie und Präventivmedizin 

Verpakking Inhoud Artikelnummer

Emmer 8 kg 4098 76

Emmer 4x 2 kg 4098 81

Dr. Weigert Nederland B.V.

Balkendwarsweg 3 
9405 PT Assen
Postbus 865 
9400 AW Assen

Tel.: 0592 319 393 
Fax.: 0592 310 117 
info(at)drweigert.nl
www.drweigert.nl


