
Reiniging en desinfectie van 
tandheelkundige instrumenten
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Al meer dan
30 jaar 

... begeleidt neodisher® de technische  
ontwikkeling van de instrumentreini-
ging – grensverleggend. 

neodisher® concepten garanderen  
topresultaten en een lange levensduur 
van hoogwaardige materialen. 

Met onze speciale technische ken-
nis nemen we zelfs de moeilijkste ta-
ken op hygiënisch kwetsbare terreinen 
voor onze rekening. Deskundigheid 
waarop u kunt vertrouwen.

neodisher® productassortiment
Handmatige reiniging van tandheelkundige instrumenten

Machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten: Reiniging

       Neutralisatie  

       Naspoeling 

Verzorging

Oppervlaktereiniging en -desinfectie

Handhygiëne

Gebruiks- en doseerhulpmiddelen

Product overzicht
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          neodisher® –  
       Ervaring voor uw 

   zekerheid

Deskundigheid en service in één. 
Reproduceerbare en gevalideerde reinigings- en desinfectieprocessen zijn een voor-
waarde voor een veilige hygiënische status. Maak daarom gebruik van onze compe-
tentie: De vakkennis van onze neodisher® adviseurs is een groot voordeel voor klanten 
van Dr. Weigert. Wij adviseren u over alle zaken die te maken hebben met reiniging en 
desinfectie van medische producten en accessoires.

Op het gebied van product- en procesontwikkeling ligt  neodisher® altijd een stap vóór 
op de rest. Een nauwe samenwerking met de producenten van instrumenten en an-
dere medische producten is de beste basis voor de ontwikkeling van innovatieve pro-
ceschemicaliën en het opzetten van nieuwe processen. Maatwerkoplossingen voor de 
praktijk – voor zekerheid en behoud van waarde! 

Maak gebruik van de kennis van Dr. Weigert om hygiëneprocessen zodanig vorm te 
geven dat efficiency, zekerheid en doelmatigheid zich optimaal tot elkaar verhouden. 
Vertrouw op onze ervaring en onze service! 

Systeemservice voor 
resultaten van topniveau. 
Systeemservice staat voor een constante begeleiding, zodat er duurzame en optima-
le resultaten kunnen worden behaald. Op grond van onze tientallen jaren ervaring, een 
uitstekende vakkennis en een nauwe samenwerking met de fabrikanten van medische 
producten als reinigings- en desinfectieapparaten vinden wij op alle vragen snel de 
juiste antwoorden. De neodisher® adviseur is uw contactpersoon voor al uw vragen – 
betrouwbaar en professioneel, voor een veilige reiniging van medische producten.
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De juiste reini-
ging 

... begint met een professionele  
voorbehandeling van de instrumen-
ten – liefst zo snel mogelijk na het ge-
bruik, om te voorkomen dat opdro-
ging het reinigingsproces nadelig 
beïnvloedt. 

De machinale 
reiniging 

... gebeurt met alkalische reinigers die, 
afhankelijk van het producttype, ook 
tensiden en enzymen kunnen bevatten. 
Door middel van tensiden kunnen 
niet-wateroplosbare stoffen met wa-
ter worden opgenomen en in oplossing 
worden gebracht.  
Enzymen ondersteunen de afbraak van 
organische resten. 

Handmatige reiniging van 
tandheelkundige instrumenten

Machinale reiniging van  
tandheelkundige instrumenten

Let op: voordat u het product toepast, dient u eerst de specifieke toepassingsparameters en aanwijzingen inzake materiaalcompatibiliteit te lezen. 
De actuele versie van deze informatie kunt u inzien en downloaden in het desbetreffende productblad op www.drweigert.nl onder Service.1 Verbund für Angewandte Hygiene 2 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz 

Handmatige reiniging 
en desinfectie

neodisher® 
Septo PreClean

neodisher® 
LM 2

neodisher® 
Septo MED

reinigend ● ● ●
desinfecterend ● ●
aldehydevrij ● ● ●
hardnekkig vuil ● ●
natte behandeling ●

neodisher® Septo MED
Desinfectiemiddel – Vloeibaar concentraat – 
Bevat geen aldehyden – Bactericide, levurocide, beperkt virusdodend

Met reinigende werking. Voor gebruik in het dompel- en ultrasoundbad. Opgenomen in de VAH1-lijst en in  
de virucidenlijst van de IHO2.

Jerrycan 5 L 4311 35 Jerrycans 6 x 2 L 4311 42

neodisher® Septo PreClean 
Reinigings- en desinfectiemiddel – Vloeibaar concentraat –  
Op basis van aminen – bactericide, levurocide, beperkt virusdodend 

Voor de handmatige reiniging en desinfectie vóór de machinale reiniging en voor onderdompeling 
gedurende langere tijden, bijvoorbeeld 's nachts of in het weekend. Met goed reinigingseffect en zeer veilig voor 
de materialen, niet proteïnefixerend. Bevat geen aldehyden en quaternaire ammoniumverbindingen.
Opgenomen in de VAH1-lijst en in de virucidenlijst van de IHO2.

Jerrycan 5 L 4503 35 Flessen 10 x 1 L 4503 45

neodisher® LM 2
Licht alkalische reiniger – Vloeibaar concentraat –

Voor het reinigen van tandheelkundige instrumenten in het ultrasoon-en dompelbad. Ondersteunt de verwijdering 
van tandcement en andere hardnekkige resten. Geschikt voor RVS- en verchroomde instrumenten. Schuimarm.

Jerrycan 10 L 4403 30 Flessen 10 x 1 L 4403 45

Machinale 
reiniging

neodisher® 
MediClean  

Dental

neodisher® 
FA Dental

neodisher® 
MA Dental

alkalisch ● ● ●
bevat tensiden ● ●
enzymatisch ●
vloeibaar ● ●
bijzonder mild voor het materiaal ●
voor thermodesinfectoren van Miele en Melag ● ● ●

neodisher® MediClean Dental
Licht alkalische, enzymatische reiniger – Vloeibaar concentraat –

Verwijdert effectief bloed- en eiwitresten. Bijzonder mild voor het materiaal. Ook geschikt voor de machinale reini-
ging van hand- en hoekstukken. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele en Melag.

neodisher® FA Dental
Alkalische reiniger – Vloeibaar concentraat –
Bevat geen tensiden of oxiderende toevoegingen

Zeer veilig voor materialen en toch een grondige reiniging. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele en 
Melag.

neodisher® MA Dental
Alkalische reiniger – Poeder –  
Bevat geen oxiderende toevoegingen

Zeer veilig voor materialen en toch een grondige reiniging. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van  
Miele en Melag.

Jerrycan 5 L 4124 33

Jerrycan 5 L 4053 33

Emmer  10 kg 4113 76 Flessen 12 x 1 kg 4113 87
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Machinale reiniging van tand-
heelkundige instrumenten

Machinale reiniging en verzorging 
van tandheelkundige instrumenten

Neutralisatie neodisher® 
N Dental

neodisher® 

Z Dental

zuur ● ●
vrij van tensiden ● ●
fosfaatvrij ●
voor kwetsbare materialen ●

Onze  
adviezen 

... voor de neutralisatie van alkalische 
resten bij de machinale reiniging van 
tandheelkundige instrumenten in  
reinigings- en desinfectieapparaten

neodisher® N Dental
Neutralisatiemiddel – Vloeibaar concentraat –
Op basis van fosforzuur. Bevat geen tensiden 

Neutraliseert alkalische residuen en verwijdert verkleuringen, kalkafzettingen en corrosie bij de machinale  
reiniging van tandheelkundige instrumenten. Ook geschikt voor de basisreiniging van tandheelkundige  
instrumenten in een dompelbad. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele en Melag. 

neodisher® Z Dental
Neutralisatiemiddel – Vloeibaar concentraat –
Op basis van organische zuren. Bevat geen tensiden en fosfaten 

Neutraliseert alkalische residuen bij de machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten. Ook geschikt voor 
de machinale reiniging van hand- en hoekstukken. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele en Melag. 

Jerrycan 5 L 4118 33 Flessen 12 x 1 L 4118 87

Jerrycan 5 L 4055 33 Flessen 12 x 1 L 4055 87

neodisher® MediKlar Dental
Naspoelmiddel – Vloeibaar concentraat –

Met speciale bevochtigingsmiddelen voor een verbeterde droging bij de machinale reiniging van tandheelkundige 
instrumenten, met inbegrip van hand- en hoekstukken en tandartsbenodigdheden. Ook zeer geschikt voor lastig 
bevochtigbare materialen, zoals kunststoffen. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele en Melag.

neodisher® Mielclear
Naspoelmiddel – Vloeibaar concentraat –

Voor een snelle en vlekvrije droging bij de machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten en tandartsbe-
nodigdheden. Met corrosiebescherming. Aanbevolen voor thermodesinfectoren van Miele. 

neodisher® IP Spray
Instrumentenverzorgingsmiddel – Spray –
Op basis van medische paraffine.  CFK-vrij

Voor de gerichte handmatige verzorging van scharnierende instrumenten na machinale reiniging. Geen 
korstvorming. Geen nadelige effecten op latere sterilisatie met stoom of hete lucht en toxicologisch veilig.

Spraycan 12 x 400 ml 4304 90

Naspoeling en 
instrumentenverzorging

neodisher® 
MediKlar 

Dental

neodisher® 
Mielclear

neodisher® 

IP Spray

Naspoelmiddel ● ●
Instrumentenverzorgingsmiddel ●
voor machinaal gebruik ● ●
voor handmatig gebruik ●

Naspoel- 
middelen

... maken een betere en vlekvrije dro-
ging mogelijk bij de machinale reini-
ging van tandheelkundige instrumen-
ten en tandartsbenodigdheden.  

Flessen 12 x 1 L 4776 49

Flessen 12 x 1 L 4119 49
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Handhygiëne

triformin® wash
Waslotion 

Voor een verzorgende reiniging van handen en lichaam. Zeer huidvriendelijk, dermatologisch getest.  
Bijzonder geschikt voor de normale, droge en gevoelige huid. Op basis van natuurlijke plantaardige  
grondstoffen, met aloë vera en natuurlijke bijenhoning. Bevat geen zeep of alkalische stoffen. Dosering door 
middel van de triformin® dispenser 1.0 en triformin® dispenser 0.5.

Flessen 10 x 1 L 3173 48 Flessen 20 x 500 ml 3173 63

triformin® care
Huidverzorgingscrème

Voor de verzorging van de handen na het werk en in de pauzes. Zeer huidvriendelijk, dermatologisch getest.  
Parfumvrij. Dosering vanuit de 500 ml fles met behulp van de triformin® dispenser 0.5.

Flessen 6 x 500 ml 3105 39 Tubes 12 x 100 ml 3105 15

triformin® protect
Huidbeschermende crème
Beschermt de huid langdurig tegen uitdroging. Langdurige bescherming en intensieve verzorging. Zeer huid-
vriendelijk, dermatologisch getest. Parfumvrij. Dosering vanuit de 500 ml fles met behulp van de triformin®  
dispenser 0.5.

Flessen 6 x 500 ml 3102 39 Tubes 12 x 100 ml 3102 15

* Desinfectiemiddel voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd etiket en productinformatie lezen.

neoform MED AF*
Aldehydevrije desinfecterende reiniger – Vloeibaar concentraat –
Bactericide, tuberculocide, levurocide, beperkt virusdodend.

Voor reiniging en desinfectie van medische producten en medisch instrumentarium. Te gebruiken in schrob/zuig 
apparatuur met roterende borstels en sproeiers. Opgenomen in de VAH1-lijst en in de virucidenlijst van de IHO2.

neoform MED FF*
Desinfecterende reiniger – Vloeibaar concentraat –
Bactericide, tuberculocide, levurocide, virusdodend, effectief tegen C. difficile

Voor reiniging en desinfectie van medische producten en medisch instrumentarium. Te gebruiken in schrob/zuig 
apparatuur met roterende borstels en sproeiers. Opgenomen in de VAH1-lijst en in de virucidenlijst van de IHO2.

neoform MED rapid
Instantdesinfectiemiddel  – Gebruiksklare oplossing –
Bactericide, levurocide, tuberculocide, beperkt virusdodend, effectief tegen norovirussen

Alcoholoplossing voor desinfectie van medische producten. Voor wis- of sproei- methode.
Opgenomen in de VAH1-lijst en in de virucidenlijst van de IHO2.

Jerrycan 5 L 4056 35

Jerrycan 5 L 4057 35

Flessen 12 x 0,75 L 4070 47

Oppervlaktereiniging en  
-desinfectie

Handhygiëne triformin® wash triformin® care triformin® protect

Reiniging van de handen ●
Verzorging van de handen ●
Bescherming van de huid ●
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Doseer- en gebruikshulpmiddelen 
Sleutel	van	kunststof	voor	eenvoudig	openen	van	jerrycans	en	drums	 		 Art.nr.	9810	07
Jerrycanpomp	voor	5	L	en	10	L	jerrycans	(30	ml	dosering)	 	 	 	 Art.nr.	9807	01
Aftapkraan	voor	5	L	en	10	L	jerrycans		 	 	 	 Art.nr.	9800	04
Sproeikop	voor	neoform	MED	rapid	 	 	 	 Art.nr.	9500	07

Doseer- en maatbeker
500	ml	maatbeker	met	schaalverdeling	 	 	 	 Art.nr.	9801	06
1000	ml	maatbeker	met	schaalverdeling	 	 	 	 Art.nr.	9801	00

Overzicht
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Onderdompelen van  
tandheelkundige instrumenten ●
Handmatige reiniging van  
tandheelkundige instrumenten ● ● ●
Handmatige desinfectie van  
tandheelkundige instrumenten ● ●
Grondreiniging van  
tandheelkundige instrumenten ●
Verzorging van  
tandheelkundige instrumenten ●
Oppervlaktereiniging ● ●
Oppervlaktedesinfectie ● ● ●

* Desinfectiemiddel voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd etiket en productinformatie lezen.

Machinale reiniging
Tandheelkundige 
instrumenten en 
benodigdheden

Hand- en 
hoekstukken

Reiniging

neodisher® MediClean Dental ● ●

neodisher® FA Dental ●

neodisher® MA Dental ●

Neutralisatie

neodisher® Z Dental ● ●

neodisher® N Dental ●

Naspoeling

neodisher® MediKlar Dental ● ●

neodisher® Mielclear ● ●

Product overzicht

Ons  
advies 

De tabel hiernaast geeft voor de ma-
chinale reiniging een overzicht van de 
optimale combinatie van procesche-
micaliën, afhankelijk van de instru-
menten die gereinigd moeten worden. 

Wij adviseren de combinatie van neo-
disher® MediClean Dental,  
neodisher® Z Dental en neodisher® 
MediKlar Dental, die door het hoge 
beschermingsniveau voor de materia-
len even geschikt is voor de reiniging 
van tandheelkundige instrumenten en 
tandartsbenodigdheden (trays, mond-
spoelbekers, nierschalen) als voor 
hand- en hoekstukken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschermende handschoenen    Art.nr. 9880 05
Veiligheidsbril    Art.nr. 9880 06
Oogspoelfles    Art.nr. 9880 07

Doseer- en drukdispensers voor triformin® producten 
Doseerdispensers
triformin® dispenser 1.0 gold* voor dosering uit 1 L-flessen    Art.nr. 9810 51 
triformin® dispenser 0.5 gold* voor dosering uit 500 ml-flessen    Art.nr. 9810 21
triformin® dispenser 1.0 silver** voor dosering uit 1 L-flessen    Art.nr. 9810 52 
triformin® dispenser 0.5 silver** voor dosering uit 500 ml-flessen   Art.nr. 9810 22
triformin® dispenser 1.0 basic*** voor dosering uit 1 L-flessen    Art.nr. 9810 53
triformin® dispenser 0.5 basic*** voor dosering uit 500 ml-flessen    Art.nr. 9810 23

Drukdispensers 
voor 1 L-flessen triformin® wash    Art.nr. 9802 00
voor 0,5 L-flessen triformin® wash    Art.nr. 9802 03
voor 0,5 L-flessen triformin® care en triformin® protect    Art.nr. 9802 02

Wandhouders 
voor 1 L-flessen triformin® wash    Art.nr. 9810 56
voor 0,5 L-flessen triformin® wash, triformin® care en triformin® protect  Art.nr. 9810 59

Desinfectiebakken
		3	L-desinfectiebak	(met	zeefinzet	en	deksel)		 	 	 	 Art.nr.	9611	00	
10	L-desinfectiebak	(met	zeefinzet	en	deksel)		 	 	 	 Art.nr.	9611	20	
30	L-desinfectiebak	met	aftapkraan	(met	zeefinzet	en	deksel)		 	 	 	 Art.nr.	9611	12

* Geschikt voor vaatwasser en autoclaaf; roestvrijstalen pomp kan naar voren toe worden uitgenomen
** Geschikt voor vaatwasser en autoclaaf; met RVS pomp 
*** Met kunststof pomp

Gebruiks- & doseer- 
hulpmiddelen


