
Handmatige desinfecterende reiniging en  
handmatige desinfectie van flexibele endoscopen.
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neodisher endo® DIS active – Het granulaat voor de 
veilige handmatige behandeling van endoscopen.

neodisher endo® DIS active 
Het granulaat combineert een krachtige desinfectie met een 
actieve reiniging. 

• Voor de desinfecterende reiniging van flexibele
 endoscopen en aanvullend endoscopisch  
 instrumentarium in dompel- en ultrasoonbaden 
• Voor handmatige desinfectie van flexibele endoscopen  
 en aanvullend endoscopisch instrumentarium 

10 g/l (1,0 %),  
5 min

10 g/l (1,0 %), 
15 min

20 g/l (2,0 %), 
15 min

Aanbevolen toepassing (20 °C):

Desinfecterende reiniging
bactericide, levurocide, max. virucide 
(incl. bijv. HBV,HIV,HCV)

Desinfecterende reiniging met  
sporicide werking 
bactericide, levurocide, max. virucide 
(incl. bijv. HBV, HIV, HCV), sporicide 
(incl. Clostridium difficile)

Desinfectie 
bactericide, mycobactericide, fungicide, 
virucide (incl. bijv. rotavirussen,  
norovirussen, HAV), sporicide (incl.  
Clostridium difficile)

Onze Competentie – Uw voordeel:

8 kg Emmer 
4077 76

4 x 2 kg Emmer 
4077 81

25 x 100 g Sachet
4077 79

• omvangrijke microbiologische  
 werkzaamheid

• optimale reinigingsprestaties 

• pH neutraal, parfumvrij en schuimarm

• in handige zakjes van 100 gram

• gecoat granulaat 

• zonder aldehyden, aminen en 
 quaternaire ammoniumverbindingen

•  veilige desinfectie conform Europese normen en getest en bewezen in  
 overeenstemming met DGHM1-methoden

• geen fixatie van proteïnen

• heel gebruikersvriendelijk en een aangename geur 

• zuivere, handige en eenvoudige dosering

• laag stofgehalte, goed oplosbaar 

• op basis van perazijnzuur, geen incompatibiliteit met andere  
 werkzame stoffen
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Eenvoudig te gebruiken: 

• Gewenst watervolume (max. lauw) vullen 
• Granulaathoeveelheid overeenkomstig doseertabel bijvullen 
 en onder continu roeren volledig oplossen 
• Na 15 minuten is de werkzame oplossing na nogmaals roeren  
 geschikt voor gebruik 
• Ter controle van de concentratie/werkzaamheid zijn er  
 neodisher® test strips verkrijgbaar 
• Een oplossing van 1,0 % (10 g/l) bevat 0,15 % perazijnzuur
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25 x

50 x neodisher® test strips
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