
Effectieve reiniging van  
flexibele endoscopen.
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Professionele concepten voor de 
meest veeleisende toepassingen. 
Sinds de invoering van de eerste waterdichte flexibele endoscopen zijn de technische 
ontwikkelingen pijlsnel verlopen. Video-endoscopen met hoge resolutie maken een 
ongekende beeldkwaliteit mogelijk en daarmee ook een efficiënte diagnose. Samen 
met de ontwikkeling van diagnose naar behandeling is ook de belasting van endosco-
pen met bloed, slijm en weefsel sterk toegenomen.

Op grond van de structurele eigenschappen van endoscopen en endoscopische 
hulpinstrumenten stellen deze hogere eisen aan de reiniging dan veel andere me-
dische producten. Tekortkomingen in de hygiënische reiniging gaan gepaard met 
infectierisico‘s voor patiënt en personeel. Een effectieve endoscoopreiniging volgens 
de strengste kwaliteitsnormen verlaagt het risico van overdracht van ziektekiemen tot 
een minimum.

Flexibele endoscopen zijn thermisch instabiele instrumenten, wat betekent dat ze door 
hun beperkte hittebestendigheid niet thermisch gedesinfecteerd of met stoom gesteri-
liseerd kunnen worden. De reiniging vindt daarom langs chemothermische weg plaats; 
om die reden worden bijzonder hoge eisen gesteld aan het gebruikte desinfectiemid-
del. Een optimale reiniging is wederom een voorwaarde voor een succesvolle desinfec-
tie, omdat achterblijvende verontreinigingen een nadelige invloed hebben op het suc-
ces van de desinfectie.

Onze know-how voor
kwaliteit in uw procesvoering. 
De neodisher endo® proceschemicaliën zijn speciaal ontworpen voor gevoelige 
materialen en staan garant voor een lange levensduur en een effectieve reiniging 
van de endoscopen.

Voor een effectieve endoscoopreiniging moeten de gebruikte producten voor voorbe-
handeling, reiniging en desinfectie optimaal op elkaar afgestemd zijn. Alleen zo kun-
nen ongewenste wisselwerkingen tussen werkzame stoffen, aanslagvorming, ma-
teriaalschade en werkingslacunes uitgesloten worden. Daarom adviseren wij het 
speciaal voor de extra hoge eisen van de endoscoopreiniging ontwikkelde 
neodisher endo® assortiment.

neodisher endo® –  

Professionele concepten 
voor de meest 

veeleisende  
toepassingen.

Al meer dan 
30 jaar  
... begeleidt neodisher® de technische 
ontwikkeling van de instrumenten- 
reiniging en definieert daarbij nieuwe 
normen.

neodisher® concepten garanderen 
uitstekende resultaten en een lange 
levensduur van hoogwaardige mate-
rialen.

Met onze speciale technische kennis 
nemen we zelfs de moeilijkste taken 
op gevoelige hygiënische terreinen 
voor onze rekening. Deskundigheid 
die u kunt vertrouwen.
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Geprüft nach
Standardmethoden DVV/EN

Viruzidieliste

De handmatige voorbehandeling 
wordt uitgevoerd met reinigers op 
basis van basen, tensiden en enzy-
men of gecombineerde reinigende en 
desinfecterende oplossingen. Tensi-
den werken emulgerend en disperge-
rend en maken het mogelijk om niet-
wateroplosbare stoffen (bijvoorbeeld 
vetten) met water te emulgeren en in 
oplossing te brengen. Enzymen on-
dersteunen de afbraak van organi-
sche resten. Omdat aldehyden kun-
nen leiden tot fixatie van eiwitten, 
mogen deze niet voor de voorbehan-
deling worden gebruikt.

Handmatige voorreiniging 
van flexibele endoscopen

Voorbehandeling
neodisher 

endo® 

CLEAN

neodisher 
endo® 

DIS active

reinigend ● ●
desinfecterend ●
vloeibaar ●
pH-neutraal ●
aldehydevrij ● ●
compatibel met aldehyden ● ●

neodisher endo® CLEAN 
Reinigingsmiddel voor de machinale en handmatige reiniging van flexibele endoscopen – vloeibaar concentraat –  
Op basis van licht alkalische stoffen, enzymen en tensiden 

Voor de handmatige reiniging van flexibele endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten in het dompel- 
of ultrasoundbad. Uitstekend reinigingseffect. Leidt tot sterke vermindering van organische resten en voorkomt 
de herafzetting daarvan. Verwijdert op betrouwbare wijze resten van opgedroogd en gedenatureerd bloed. Zeer 
veilig voor materiaal; geschikt voor endoscopen van alle toonaangevende fabrikanten.

neodisher endo® DIS active
Reinigings- en desinfectiemiddel voor de handmatige reiniging van flexibele endoscopen – granulaat –
Op basis van perazijnzuur in pH-neutrale configuratie – 
bactericide, levurocide, beperkt virusdodend (1,0 %, 5 min, 20 °C) 
bactericide, levurocide, beperkt virusdodend, sporicide (1,0 %, 15 min, 20 °C)
Voor de desinfecterende voorreiniging van flexibele endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten in het 
dompel- of ultrasoundbad vóór de machinale reiniging. pH-neutraal. Goed reinigingseffect, aantoonbaar niet  
eiwitfixerend*. Zeer veilig voor materiaal; geschikt voor endoscopen van alle toonaangevende fabrikanten. Vrij 
van aldehyde en quartaire ammoniumverbindingen (QAV). Opgenomen in de VAH1-lijst, in de virucidenlijst van de 
IHO2 en in de ÖGHMP3-lijst.

Met de teststaafjes neodisher® test strips (Art.Nr. 981320) kan de concentratie van de gebruiksoplossing gecontroleerd worden.
* Publicatie „Reiniger zur Vorbehandlung flexibler Endoskope“  Endo-Praxis 2/2013, 29: 90-92

Drum  220 kg 4074 13
Jerrycan 20 L 4074 26
Jerrycan 10 L 4074 30

Jerrycan 5 L 4074 33
Flessen 6 x 2 L 4074 42

Emmer  8 kg 4077 76
Emmer  4 x 2 kg 4077 81

Sachets 25 x 100 g 4077 79

1 Verbund für Angewandte Hygiene 2 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschut  3 Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin
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Machinale reiniging verdient de voor-
keur boven handmatige reiniging aan-
gezien deze op gestandaardiseerde en 
gevalideerde wijze binnen een geslo-
ten systeem kan worden uitgevoerd. 
Andere voordelen zijn de hoge reini-
gingszekerheid, de aanzienlijke ver-
eenvoudiging van het werk en de be-
tere bescherming van werknemers en 
materiaal. 

Machinale reiniging 
van flexibele endoscopen

Voorbehandeling
neodisher 

endo® 

CLEAN

neodisher 
endo® 

DIS active

reinigend ● ●
desinfecterend ●
vloeibaar ●
pH-neutraal ●
aldehydevrij ● ●
compatibel met aldehyden ● ●

Reiniging neodisher endo® CLEAN

handmatig ●
machinaal ●
alkalisch ●
enzymatisch ●
bevat tensiden ●

neodisher endo® CLEAN 
Reinigingsmiddel voor de machinale en handmatige reiniging van flexibele endoscopen – vloeibaar concentraat –   
Op basis van licht alkalische stoffen, enzymen en tensiden
Voor de reiniging van flexibele endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten in reinigings- en desinfectie-appa-
raten (RDA-E). Uitstekend reinigingseffect. Voldoet aan de actuele aanbevelingen van het Robert Koch-Institut (RKI) 
voor reiniging van medische producten ter vermindering van het risico van overdracht van de nieuwe variant van de 
Creutzfeldt-Jakob-ziekte (vCJD). Reeds effectief bij lage temperaturen. Laagschuimende formulering – schuimvorming 
werkt niet nadelig op het reinigend vermogen. Zeer veilig voor materiaal; geschikt voor endoscopen van alle toonaan-
gevende fabrikanten.

Wanneer neodisher endo® CLEAN ook gebruikt wordt voor handmatige voorreiniging, behoeft voorafgaand 
aan de machinale reiniging de reinigingsoplossing niet te worden afgespoeld.

Drum  220 kg 4074 13
Jerrycan 20 L 4074 26
Jerrycan 10 L 4074 30

Jerrycan 5 L 4074 33
Flessen 6 x 2 L 4074 42

Controleer voorafgaand aan het gebruik van het product de specifieke gebruiksparameters en informatie over de materiaalvriendelijkheid. 
De actuele versie van deze informatie kunt u inzien en downloaden in het desbetreffende productblad op www.drweigert.nl in de rubriek Service.
.



Geprüft nach
Standardmethoden DVV/EN

Viruzidieliste

Geprüft nach
Standardmethoden DVV/EN

Viruzidieliste

Voor de behandeling van flexibele 
endoscopen moeten in ieder geval 
bactericide, mycobactericide, fun-
gicide en virusdodende desinfectie-
middelen worden gebruikt.

Aldehydehoudende producten zijn 
bijzonder geschikt voor desinfec-
tie vanwege hun brede, betrouwbare 
werking en hun veiligheid voor  
materiaal.

Desinfectiemiddelen op basis van 
perazijnzuur onderscheiden zich 
door hun brede microbiocide wer-
kingsspectrum, hun snelle werking 
en hun milieuvriendelijke afbraak-
producten. 

* in reinigingsprocessen met neodisher endo® CLEAN 

Machinale desinfectie
van flexibele endoscopen

Desinfectie
neodisher 

endo® 

SEPT GA

neodisher 
endo® 

SEPT PAC

neodisher 
endo® 

DIS active

machinaal ● ●
handmatig ●
aldehydevrij ● ●
bactericide ● ● ●
tuberculocide ● ● ●
mycobactericide ● ● ●
levurocide ● ● ●
fungicide ● ● ●
beperkt virucide (incl. HIV, HBV, HCV) ● ● ●
virusdodend ● ● ●
sporicide (incl. C. difficile)  ●* ● ●

neodisher endo® SEPT GA 
Desinfectiemiddelen voor de machinale reiniging van flexibele endoscopen – vloeibaar concentraat – 
Op basis van glutaraldehyde – bactericide, mycobactericide, fungicide, virusdodend (1 %, 55 °C, 5 min),
in processen met neodisher endo® CLEAN effectief tegen sporen (incl. Clostridium difficile)
Voor de desinfectie van flexibele endoscopen in reinigings- en desinfectie-apparaten (ERDA). Gebruikersvrien-
delijk door de geurarme formulering. Zeer materiaalvriendelijk; geschikt voor endoscopen van alle toonaange-
vende fabrikanten. Vrij van formaldehyde en quartaire ammoniumverbindingen (QAV). 
Opgenomen in de virucidenlijst van de IHO2.
De producten neodisher endo® CLEAN en neodisher endo® SEPT GA zijn optimaal op elkaar afgestemd: 
Eventuele versleping van het reinigerbad van neodisher endo® CLEAN tijdens de desinfectie heeft geen nadelige invloed op het 
desinfecterend vermogen van neodisher endo® SEPT GA. Het machinale reinigingsproces met neodisher endo® CLEAN en neo-
disher endo® SEPT GA voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 15883-4 voor een totale kiemreductie > 9 log-niveaus in het algehele 
proces. 

Drum  200 kg 4071 13
Jerrycan 20 L 4071 26

Jerrycan 10 L 4071 30
Jerrycan 5 L 4071 33

neodisher endo® SEPT PAC 
Desinfectiemiddelen voor de machinale reiniging van flexibele endoscopen – vloeibaar concentraat –  
Op basis van perazijnzuur – bactericide, mycobactericide, fungicide, virusdodend, sporicide 
(1 %, 25 °C, 10 min of 1 %, 35 °C, 5 min)
Voor de desinfectie van flexibele endoscopen in reinigings- en desinfectie-apparaten (RDG-E). Snelle en 
complete werking incl. sporen bij 25 °C en bij 35 °C. Geen activator nodig, slechts één component.
Geschikt voor endoscopen van alle toonaangevende fabrikanten. Veiligheid voor materiaal bevestigd over enkele 
miljoenen cycli. Vrij van aldehyden, formaldehyde en quartaire ammoniumverbindingen (QAV). Opgenomen in de 
virucidenlijst van de IHO2.
De producten neodisher endo® CLEAN en neodisher endo® SEPT PAC zijn optimaal op elkaar afgestemd: 
Eventuele versleping van het reinigerbad van neodisher endo® CLEAN tijdens de desinfectie heeft geen nadelige invloed op het 
desinfecterend vermogen van neodisher endo® SEPT PAC. Het machinale reinigingsproces met neodisher endo® CLEAN en neo-
disher endo® SEPT PAC voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 15883-4 voor een totale kiemreductie > 9 log-niveaus in het algehele 
proces.

Jerrycan 4,75 L 4075 35



Geprüft nach
Standardmethoden DVV/EN

Viruzidieliste
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neodisher endo® DIS active
Reinigings- en desinfectiemiddel voor de handmatige reiniging van flexibele endoscopen – granulaat –
Op basis van perazijnzuur in pH-neutrale configuratie – bactericide, mycobactericide, fungicide, virusdodend, 
sporicide  (2,0 %, 15 min, 20 °C)
Voor de handmatige desinfectie van flexibele endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten. Zeer veilig voor 
materiaal; geschikt voor endoscopen van alle toonaangevende fabrikanten. Aangename geur (ongeparfumeerd), 
pH-neutraal. Vrij van aldehyde en quartaire ammoniumverbindingen (QAV). Opgenomen in de VAH1-lijst, in de viru-
cidenlijst van de IHO2 en in de ÖGHMP3-lijst.

Emmer  8 kg 4077 76
Emmer  4 x 2 kg 4077 81

Sachets 25 x 100 g 4077 79

Handmatige desinfectie 
van flexibele endoscopen

Desinfectie
neodisher 

endo® 

SEPT GA

neodisher 
endo® 

SEPT PAC

neodisher 
endo® 

DIS active

machinaal ● ●
handmatig ●
aldehydevrij ● ●
bactericide ● ● ●
tuberculocide ● ● ●
mycobactericide ● ● ●
levurocide ● ● ●
fungicide ● ● ●
beperkt virucide (incl. HIV, HBV, HCV) ● ● ●
virusdodend ● ● ●
sporicide (incl. C. difficile)  ●* ● ●

Met de teststaafjes neodisher® test strips (Art.Nr. 981320) kan de concentratie van de gebruiksoplossing gecontroleerd worden.
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Voordelen van perazijnzuur
Als desinfecterende stof onderscheidt perazijnzuur zich door zijn brede microbiocide wer-
kingsspectrum en zijn snelle werking. Perazijnzuur levert geen allergische risico‘s op en 
ontleedt in milieuvriendelijke afbraakproducten.
Bij de veelal lage pH-waarden (zure omstandigheden) zijn gebruikers echter wel vaak scep-
tisch over de veiligheidheid van de kwetsbare materialen in de flexibele endoscopen. Hier 
is echter geen reden toe, mits het machinale reinigingsproces correct wordt uitgevoerd. 
De hoge materiaalveiligheid van neodisher endo® SEPT PAC is reeds bevestigd in vele 
miljoenen reinigingsycli.
Dr. Weigert kan als eerste aanbieder van proceschemie bogen op een test met een pe-
razijnzuurproduct volgens de strenge eisen van de ÖGSV („Onderzoek van reinigings- 
en desinfectieprocessen voor flexibele endoscopen; test met  mit neodisher endo® 
CLEAN/neodisher endo® SEPT PAC in combinatie met Belimed WD 430“, Institut für 
angewandte Hygiene Graz, Nov. 2013).

Alle voordelen van perazijnzuur komen samen in de ontwikkeling van neodisher endo® 

DIS active voor gebruik bij de handmatige reiniging. neodisher endo® DIS active is het 
reinigings- en desinfectiemiddel voor een effectieve handmatige reiniging van flexibele 
endoscopen en endoscopischehulpinstrumenten. Het granulaat op basis van perazijn-
zuur combineert een effectieve desinfectie met een actieve reiniging – en kan gebruikt 
worden in combinatie met alle andere stoffen! neodisher endo® DIS active is pH-neutra-
al ingesteld, zodat het extra bescherming biedt aan het personeel tijdens de handmatige 
reiniging. neodisher endo® DIS active voldoet aan de voorwaarden van Bijlage 8 „Eisen 
aan de hygiëne bij de reiniging van flexibele endoscopen en endoscopische hulptinstru-
menten“ van de Aanbeveling van de Commissie voor Ziekenhuishygiëne en
Infectiepreventie (KRINKO) van het Robert Koch-Institut (RKI) en van het Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).
 

Effectieve reiniging
met perazijnzuur.

Desinfecterende 
reiniging:
In tegenstelling tot de zuur inge-
stelde perazijnzuurproducten, die 
uitsluitend worden aanbevolen voor 
desinfectie na de reiniging, bevat 
neodisher endo® DIS active 
a) meer reinigingsactieve stoffen 
(tensiden) en
b) een pH-neutrale configuratie. 
Bij neodisher endo® DIS active vindt 
vanwege de speciale formulering 
derhalve geen fixatie van proteïnen 
onder invloed van zuur plaats. Het re-
sultaat is een optimaal reinigingsef-
fect met een effectieve desinfecte-
rende werking.*

* Publicatie „Reiniger zur Vorbehandlung flexibler Endoskope“ Endo-Praxis 2/2013, 29: 90-92



9

Handhygiëne

triformin® HR
Handenreiniger 
Milde reiniging ook van zeer vuile handen. Bij uitstek geschikt voor veelvuldig handenwassen. Zeer huid- 
vriendelijk, dermatologisch getest. Dosering door middel van de triformin® dispenser 1.0 en de triformin® 
dispenser 0.5.

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 loog. Dosering door middel van de triformin® dispen-
ser 1.0 en de triformin® dispenser 0.5 .

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.

triformin® protect
Beschermingscrème voor de huid
Beschermt de huid duurzaam 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.

Jerrycan 10 L 3001 30
Flessen 10 x 1 L 3001 48

Flessen  20 x 500 ml         3001 63

Jerrycan 5 L  3173 35
Flessen 10 x 1 L  3173 48

Flessen 20 x 500 ml 3173 63

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

Flessen 6 x 500 ml 3102 39 Tubes 12 x 100 ml 3102 15
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neodisher® –  
Onze service 
voor u:
De juiste concentratie van de rei-
nigings- en desinfectiemiddelen is 
voorwaarde voor een effectieve reini-
ging en voor het meest economische 
gebruik.
Onze neodisher® adviseurs maken 
u graag wegwijs in de doseertech-
nische mogelijkheden en ondersteu-
nen u op locatie bij de keuze en 
implementatie van uw individuele 
oplossing!

Maak gebruik van onze deskundig-
heid: De technische kennis van onze 
neodisher® adviseurs is een sterk 
argument voor Dr. Weigert.

Effectieve reinigingsprocessen
Intelligente dosering – Procesveiligheid – Gegevensbeheer 

Het gebruik van reinigings- en desinfectie-apparaten heeft doorslaggevende voor-
delen: Enerzijds worden endoscopen en endoscopische hulpinstrumenten veilig en 
efficiënt gereinigd terwijl rekening wordt gehouden met de gezondheid van het perso-
neel. Anderzijds zijn deze resultaten door gestandaardiseerde en gevalideerde proces-
sen volledig reproduceerbaar. Deze procesveiligheid kan alleen dan gerealiseerd en 
gedocumenteerd worden wanneer de geschikte reinigings- en desinfectiepreparaten 
op betrouwbare, nauwkeurige wijze gedoseerd worden.

Innovatieve proceschemicaliën, optimale dosering met moderne doseringssystemen 
en actuele concepten bieden de grootst mogelijke veiligheid, rentabiliteit en milieuvri-
endelijkheid.

Onze specialisten ontwerpen, bouwen, installeren en onderhouden installaties van 
het eenvoudigste doseerstation tot centrale systemen voor meerdere machines en 
conform de hoogste eisen met betrekking tot gegevensverzameling en -beheer. Wij 
staan garant voor hoge kwaliteit, functionaliteit en professionaliteit. Samen met u ont-
wikkelen wij nieuwbouw en verbouwingswerkzaamheden vanaf het eerste begin!

Decentrale doseerapparaten voor desinfectiemiddelen moeten RKI-conform zijn.

Voor de aanmaak van gebruiksklare oplossingen van reinigings- en desinfectiemid-
delen uit concentraten voor handmatig gebruik bieden wij bijmengapparaten met 
een robuuste roestvrij stalen behuizing voor wandmontage, die voldoen aan de RKI-
aanbeveling voor decentrale doseerapparaten voor desinfectiemiddelen*. Deze onder-
scheiden zich door de eenvoudige bediening en beschikken over een automatische 
uitschakeling in geval van afwezig product en een niveaubewaking.

Meer informatie vindt u op:
www.drweigert.nl > neodisher Medisch > Doseertechniek

Doseertechnische 
oplossingen

* Eisen aan ontwerp, eigenschappen en werking van decentrale doseerapparaten voor desinfectiemiddelen,     
 Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2004 · 47:67–72
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De systeem-
componenten 

• weigomatic® Voorreservoir: PVC, 
robuust en uitvoerig getest op be-
standheid van het materiaal tegen 
de voor machinale endoscoopreini-
ging aanbevolen neodisher® reini-
gings- en desinfectiemiddelen. 1,5 l 
capaciteit. Geïntegreerde niveaume-
ting en overloopbeveiliging, verzorgt 
maximaal vier ERDA‘s.

• weigomatic® Concept-doseerpom-
pen: met toerentalgestuurde aan-
drijving voor de dosering van 
neodisher® reinigings- en desinfec-
tiemiddelen

• weigomatic® Doseerlans: Roestvrij 
staal, garandeert volledige lediging 
van verpakking, aansluiting voor-
komt verwarring

weigomatic® endoDOS:
Het weigomatic® endoDOS-systeem zorgt voor een absoluut veilig, perfect hygiënisch 
en economisch doseerproces bij gebruik van een of meer (maximaal vier) reinigings- 
en desinfectie-apparaten voor endoscopen (ERDA‘s).

•  volledige lediging
•  goede bescherming van personeel
•  continue dosering

De dosering van de proceschemicaliën vindt plaats via compacte voorreservoirs die 
zorgen voor een permanente toevoer naar de ERDA‘s en voorkomen dat er lucht in de 
doseerleidingen kan worden gezogen. Alleen zo kan een volledige lediging van de 
verpakking van het reinigings- en desinfectiemiddel zonder onderbrekingen van de 
dosering worden gegarandeerd. Overgieten van restanten is niet meer nodig.
Dit garandeert een optimale veiligheid voor het personeel en een geringe belasting 
van het milieu. Door het bijvullen van de voorreservoirs via een centraal doseerstation 
is er bovendien sprake van een duidelijk interface tussen de doseereenheid en de rei-
nigingsapparatuur als medisch product.

Het Doseersysteem



Doseer- en gebruikshulpmiddelen voor jerrycans en drums
Sleutel van kunststof voor eenvoudig openen van jerrycans en drums  Art.-Nr. 9810 07
Sleutel van aluminium voor eenvoudig openen van drums    Art.-Nr. 9810 05

Jerrycanpomp voor 5 L en 10 L jerrycans (30 ml dosering)    Art.-Nr. 9807 01
Jerrycanpomp voor 20 L jerrycans (30 ml dosering)    Art.-Nr. 9807 00

Aftapkraan voor 5 L en 10 L jerrycans     Art.-Nr. 9800 04
Aftapkraan voor 20 L jerrycans     Art.-Nr. 9800 03
Aftapkraan voor drums    Art.-Nr. 9800 02

Drumtrechter    Art.-Nr. 9803 11
Handpomp voor drums    Art.-Nr. 9803 08
Drumwig, voor optimale restleging door schuinplaatsing    Art.-Nr. 9803 12
Drumkar    Art.-Nr. 9803 10
Opvangbak voor twee drums    Art.-Nr. 0763 90

Doseer- en maatbekers
500 ml maatbeker met schaal    Art.-Nr. 9801 06
1000 ml maatbeker met schaal    Art.-Nr. 9801 00

Persoonlijke beschermende uitrusting
Beschermende handschoenen    Art.-Nr. 9880 05
Veiligheidsbril    Art.-Nr. 9880 06
Oogspoelfles    Art.-Nr. 9880 07

Accessoires
Roerlepel                                                                           Art.-Nr. 9802 12 
neodisher® test strips (50 stuks)                                       Art.-Nr. 9813 20
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

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

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

Wandcontainers 
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

* geschikt voor vaatwasser en autoclaaf; roestvrij stalen pomp kan naar voren worden uitgenomen
** geschikt voor vaatwasser en autoclaaf

Gebruiks- en doseerhulpen
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Systeemservice voor permanente 
service – voor blijvend perfecte 
resultaten. 
Op basis van decennialange ervaring, excellente vakkennis en nauwe samen- 
werking met de fabrikanten van endoscopen en andere medische producten en 
van reinigings- en desinfectie-apparaten kunnen wij op iedere vraag snel het  
juiste antwoord vinden. Wij zijn met alle apparatuur op de markt zeer vertrouwd.

Competentie in één pakket.
Reproduceerbare, gevalideerde reinigings- en desinfectieprocessen zijn een
voorwaarde voor een effectieve hygiënestatus - maak gebruik van onze  
deskundigheid:
De technische kennis van onze neodisher® adviseurs is een sterk argument voor 
Dr. Weigert. Wij adviseren u over alle zaken die te maken hebben met reiniging en 
desinfectie van medische producten en accessoires.

Systeemservice

Altijd op de
hoogte!
Wij bieden naast trainingen, endo-
meetings en andere trainings- 
events ook actuele informatieve 
materialen aan. 
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Gebruiksoverzicht

Overzicht
neodisher 

endo® 

DIS active

neodisher 
endo®  

CLEAN

neodisher 
endo®  

SEPT GA

neodisher 
endo® 

SEPT PAC

Voorreiniging ●
desinfecterende voorreiniging ●
machinale reiniging ●
machinale desinfectie ● ●
handmatige reiniging ●
handmatige desinfectie ●

 V
oo
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an
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g

Materiaalcompatibiliteit

machinale behandeling

neodisher 
endo® 

CLEAN

neodisher 
endo® 

SEPT GA

neodisher 
endo® 

SEPT PAC

neodisher endo® CLEAN ● ● ●
neodisher endo® DIS active ● ● ●
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Gebruiksoverzicht

machinale
behandeling

neodisher 
endo® 

CLEAN

neodisher 
endo® 

SEPT GA

neodisher 
endo® 

SEPT PAC

Reiniging

alkalisch ●
enzymatisch ●
Desinfectie

aldehydvrij ●
bactericide ● ●
tuberculocide ● ●
mycobactericide ● ●
levurocide ● ●
fungicide ● ●
beperkt virusdodend ● ●
virusdodend ● ●
sporicide (incl. C. difficile)  ●* ●

handmatige  
behandeling

neodisher 
endo® 

CLEAN

neodisher 
endo® 

DIS active

Reiniging

alkalisch ●
enzymatisch ●
Desinfectie

aldehydvrij ●
bactericide ●
tuberculocide ●
mycobactericide ●
levurocide ●
fungicide ●
beperkt virusdodend ●
virusdodend ●
sporicide (incl. C. difficile) ●

* in reinigingsprocessen met  neodisher endo® CLEAN



N
L 

11
10

 / 
10

-2
01

4 
©

 D
r. 

W
ei

ge
rt,

 H
am

bu
rg

  Overal paraat waar 
het om hygiëne gaat – 
       in Europa en 

wereldwijd.

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

Chemische Fabrik  

Dr. Weigert GmbH & Co. KG 

Mühlenhagen 85 

20539 Hamburg 

Tel.: +49-40-7 89 60-0 

info@drweigert.de

Dr. Weigert 

Handelsgesellschaft m.b.H. 

Wienerbergstraße 11 / 12 a 

1100 Wien 

Tel.: +43-1-99460 6275 
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG 

Baarerstrasse 14 

6300 Zug 

Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch

Dr. Weigert Nederland BV 

Narcisstraat 14 

9404 RK Assen 
Tel.: +31-592-31 93 93 
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd 

Watling Court, Orbital Plaza,  

Watling Street, Cannock  

WS11 oEL 

Tel.: +44-1543 404 633 
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. 

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A  

01-531 Warszawa

Tel.: +48-22-616 02 23/31 
office_pl@drweigert.com

Dr. Weigert España

Edificio Cuzco IV 

Paseo de la Castellana 141,  

Planta 8 

28046 Madrid 

Tel.: +34-91 572 65 77 
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS 

22 avenue des Nations 

Immeuble le Raspail 

BP 88035 Villepinte 

95932 Roissy CDG Cedex 

Tel.: +33-1-48 67 90 33 
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft. 

Hunyadi János út 16 

1117 Budapest 

Tel.: +36-1-237 06 04 
Info@drweigert.hu

Hygiëne met Systeem 


