
Higiena systemowa

Środki ochrony indywidualnej

Kompleksowe rozwiązania higieniczne 
dla straży pożarnej

Po każdej akcji 
przystępujemy 

do kolejnej.



Niebezpieczeństwo istnieje nawet 
po wygaśnięciu ognia.
Zanieczyszczenia na środkach ochrony indywidualnej po ich użyciu – jak również na 
samych pracownikach służb ratowniczych – stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. 

Po zakończeniu pracy na powierzchni środków ochrony indywidualnej (ŚOI) pozostają 
produkty uboczne pożaru takie jak cząstki sadzy, włókna lub składniki gazu dymnego. 
Niektóre z nich są klasyfikowane jako toksyczne lub nawet wysoce rakotwórcze. 
Połączenie dodatkowo wprowadzonych płynów ustrojowych, takich jak pot lub ślina 
na ubraniu przez samego noszącego, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, jak 
również dla późniejszego użytkownika ŚOI.
 
Tylko profesjonalne przygotowanie ŚOI zapewnia niezbędne bezpieczeństwo przy kolejnym 
użyciu. Dr. Weigert to właściwy partner oferujący sprawdzone produkty – zarówno do 
ręcznego, jak i maszynowego mycia. 

Wspieramy klientów również w zakresie kompleksowej higieny środowiska w straży 
pożarnej: od ochrony personelu, poprzez czyszczenie i dezynfekcję powierzchni, aż po 
dozowanie roztworów. Zgodnie z myślą przewodnią firmy Dr. Weigert – „Higiena systemowa” – 
przedstawiamy naszą kompleksową koncepcję higieny dla straży pożarnej. 

Systemy higieny

Dr. Weigert od ponad 100 lat wyznacza
standardy w dziedzinie profesjonalnego
czyszczenia i dezynfekcji, w szczegól-
ności we wrażliwym obszarze przygo-
towania narzędzi medycznych do po-
nownego użycia. 

Dzięki temu rozległemu doświadczeniu 
Dr. Weigert oferuje również produkty
dla straży pożarnej, które są nie tylko
proste, bezpieczne i ekonomiczne, 
lecz także zapewniają ochronę mate-
riału, a tym samym zachowanie wła-
ściwości ochronnych.

Jeśli chodzi o 

bezpieczeństwo, 
nie ma miejsca na 

kompromisy.

Higiena osobista / Skóra i dłonie

Konsekwentna higiena dłoni jest podstawowym elementem 
koncepcji higieny w straży pożarnej i centrum powiadamiania 
ratunkowego, jak również w karetkach i samochodach stra-
żackich. Firma Dr. Weigert oferuje szeroką gamę produktów 
i systemów spełniających potrzeby w tym zakresie.

Nieodpowiednio oczyszczone lub zdezynfekowane po-
wierzchnie mogą prowadzić do niebezpiecznych braków 
związanych z higieną. Firma Dr. Weigert opracowała różne 
rozwiązania i produkty – w zależności od miejsca zastoso-
wania – zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Technologia dozowania zaczyna się od małych i kompakto-
wych rozwiązań, które mimo niewielkich rozmiarów zapewniają 
wysoką wartość. Na przykład umieszczony we właściwym miej-
scu dozownik środka do dezynfekcji dłoni może trwale popra-
wić poziom higieny w centrum powiadamiania ratunkowego.

Od strony 10

Od strony 15

Od strony 19

Technologia dozowania i środki pomocnicze

Mycie i dezynfekcja powierzchni

Środki ochrony indywidualnej

Po użyciu sprzętu ochronnego ważne jest przygotowanie 
go w sposób gwarantujący bezpieczne dalsze stosowanie. 
Jest to zadanie wymagające nie tylko dużego doświadcze-
nia i poczucia odpowiedzialności, lecz także odpowiednich 
produktów.

Od strony 5

Produkty Dr. Weigert zapewniające 
maksymalne bezpieczeństwo higieny.

Spis treści
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Dbamy o to, 
by ŚOI chroniły 

również przy 
następnym 

użyciu.

Zwiększone ryzyko raka u strażaków 
i inne zagrożenia w centrum uwagi. 

Dlaczego konsekwentne i profe-
sjonalne przygotowanie ŚOI jest 
tak ważne. 
Dzięki firmie Dr. Weigert mogą Państwo chronić nie tylko materiał, lecz przede 
wszystkim ludzkie życie. 

Pożar ugaszony! Niebezpieczeństwo jednak nadal istnieje. Produkty uboczne pożaru
nadal przylegają do ŚOI po użyciu. Substancje toksyczne i rakotwórcze odgrywają obec-
nie coraz częściej istotną rolę. Udowodniono, że zostawiają po sobie niebezpieczne 
ślady. Osoby pracujące w straży pożarnej są przyzwyczajone do tego, że każdego dnia 
ryzykują swoim zdrowiem, a czasem nawet życiem. Dlatego tak ważne jest, zwłaszcza 
w omawianym kontekście, aby wszelkie zagrożenia były jak najmniejsze. 

Profesjonalne przygotowanie ŚOI po użyciu jest zatem podstawowym warunkiem bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia służb ratowniczych.

Poznaj nasze sprawdzone i bezpieczne rozwiązania do ręcznego i maszynowego mycia 
oraz dezynfekcji/dekontaminacji ŚOI – od aparatów oddechowych i aparatów SCBA po 
kombinezony ochronne, kaski i inne produkty. 

Środki ochrony indywidualnej
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100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 kg 0,75 L 1 L1 L 0,75 L

5 l

kanister 5 l 

100 g2 kg8 kg 10 L20 L200 L 1 L 500
ml 50 strips

100
ml0,75 L1 L2 L5 L

kanister 10 l 

100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 L 0,75 L 1 L1 L

kanister 5 l 

1 Środki dezynfekcyjne stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie
2 Europejskie metody badawcze 
3 Stowarzyszenie Higieny Stosowanej
4 Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni

neoform® K plus1 – koncentrat do mycia 
i dezynfekcji.

neoform® K plus 
Płynny koncentrat do ręcznego mycia i dezynfekcji

• aparatów oddechowych, sprzętu oddechowego, sprzętu 
do nurkowania i kombinezonów ochronnych, a także 
powierzchni i urządzeń

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

• Szeroki zakres działania, krótki czas 
oddziaływania

• Bezpieczna dezynfekcja i doskonała 
wydajność czyszczenia

• Doskonała kompatybilność materiałowa 

• Łatwe do spłukania

• Nie zawiera perfum, barwników ani  
   aldehydów

• Kompleksowe bezpieczeństwo higieny, szybkie rezultaty  

• Higieniczna czystość 

• Uniwersalne zastosowanie do wodoodpornych powierzchni i urządzeń

• Higienicznie czyste powierzchnie

• Unikanie ryzyka alergii

Zalecane stosowanie:

Zastosowanie: 

• Potwierdzone przez ekspertów działanie bakteriobójcze, 
drożdżobójcze oraz w ograniczonym stopniu wirusobójcze wg 
norm EN2

• Obecny w wykazie VAH3, wpisany na listę środków dezynfekcy-  
   jnych IHO4

• Maksymalna wydajność czyszczenia i doskonała kompatybilność 
materiałowa

• Nie zawiera perfum, barwników ani aldehydów

Łączone mycie ręczne i 
dezynfekcja ŚOI w kąpieli 
zanurzeniowej

bakteriobójczy, drożdżobójczy, 
w ograniczonym stopniu 
wirusobójczy

10 ml/l (1,0 %), 
20 °C, 15 min

ŚOI – ręczne przygotowanie

neodisher® MediClean forte – 
koncentrat do mycia.

10 ml – 30 ml/l
(1,0 % – 3,0 %)*, zimna 
woda maks. 40 °C, 
15–30 min

10 ml/l (1 %),
55 °C, 2 min

Zalecane stosowanie:

* dozowana ilość zależy od stopnia zabrudzenia

Zastosowanie:

• Bardzo dobra kompatybilność materiałowa 
• Doskonała skuteczność mycia dzięki zastosowaniu unikatowej 

formuły na bazie alkaliów, środków powierzchniowo czynnych 
oraz enzymów 

• Intensywnie usuwa materiał organiczny taki jak sadza i zapo-
biega ponownemu odkładaniu się pozostałości białkowych

• Nadaje się do czyszczenia stali szlachetnej, popularnych 
tworzyw sztucznych i elastomerów, jak również wielu innych 
wrażliwych materiałów

• Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny dla człowieka 
   i środowiska 

• Doskonała skuteczność mycia dzięki  
   zastosowaniu unikatowej formuły na 

bazie alkaliów, środków powierzchni-
   owo czynnych oraz enzymów

• Bardzo dobra kompatybilność materia-
łowa

• Niskopieniący preparat, optymalne za-
stosowanie w myjniach dezynfektorach 

   i pralnicach

• Pierwszy alkaliczno-enzymatyczny 
środek czyszczący, od ponad 10 lat lider 
rynku w branży medycznej

• Niezawodnie usuwa pozostałości zaschniętej i zdenaturowanej krwi,  
   potu i śliny oraz sadzy

• Nadaje się do czyszczenia stali szlachetnej, popularnych tworzyw sztuczn- 
   ych i elastomerów, jak również wielu innych wrażliwych materiałów

• W przypadku stosowania ręcznego mycia wstępnego nie jest wymagane 
   płukanie roztworu środka czyszczącego przed kolejnym myciem maszy-     
   nowym

• Sprawdzona formuła do procesów mechanicznej obróbki wtórnej

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

Ręczne czyszczenie ŚOI i akceso-
riów w kąpieli zanurzeniowej

Czyszczenie maszynowe niektó-
rych ŚOI (zezwolenie na podstawie 
danych producenta), aparatów 
oddechowych i ich akcesoriów w 
myjniach dezynfektorach i/lub pral-
nicach (wytyczne dla programów 
specjalnych zgodnie z informacjami 
producenta)

neodisher® MediClean forte 
Płynny koncentrat do ręcznego mycia i maszynowego mycia

• aparatów oddechowych, sprzętu oddechowego, sprzętu 
do nurkowania i kombinezonów ochronnych przed 

   dezynfekcją

ŚOI – przygotowanie ręczne i mechaniczne
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100 g2 kg8 kg 10 L20 L200 L 1 L 500
ml 50 strips

100
ml0,75 L1 L2 L5 L

kanister 10 l 

neodisher® Dekonta AF1 – koncentrat do mycia 
i dezynfekcji.

Zalecane stosowanie:

Zastosowanie:

• Potwierdzone przez ekspertów działanie bakteriobójcze, droż-
dżobójcze oraz w ograniczonym stopniu wirusobójcze wg norm 
EN2

• Wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO3

• Pełna skuteczność już po krótkim czasie stosowania
• Niska temperatura pracy (50–55°C)
• Wysoka ochrona materiałowa
• Roztwory użytkowe mieszczą się w zakresie z neutralną warto-

ścią pH od 5 do 8 pH przy zastosowaniu wody zmiękczonej 

1 Środki dezynfekcyjne stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie
2 Europejskie metody badawcze
3 Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni

neodisher® Dekonta AF
Płynny koncentrat do maszynowego mycia i dezynfekcji

• aparatów oddechowych, sprzętu oddechowego, sprzętu 
do nurkowania i kombinezonów ochronnych

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

• Krótkie czasy oddziaływania, dobra 
skuteczność przy dużych obciąże-
niach

• Ograniczone działanie wirusobójcze

• Wysoka ochrona materiałowa

• Skuteczność dezynfekcyjna przetestowana i potwierdzona zgodnie 
z aktualnymi metodami europejskimi 
 

• Zapobiega przeniesieniu zarazków chorobotwórczych przy zmianie 
użytkowników ŚOI.

 
• Nadaje się do materiałów takich jak stal i aluminium, stal chromo-

wo-niklowa lub tworzywa sztuczne 

Łączone maszynowe mycie i de-
zynfekcja ŚOI w urządzeniach 
do czyszczenia i dezynfekcji 
oraz pralnicach 

bakteriobójcze, drożdżobójcze, 
ograniczone działanie wiruso-
bójcze

10 ml/l (1,0 %), 50 °C, 5 min
10 ml/l (1,0 %), 55 °C, 2 min

100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 L 0,75 L 1 L1 L

kanister 5 l 

ŚOI – mechaniczne przygotowanie

Zalecane stosowanie:

neodisher® PolyKlar – koncentrat do 
spłukiwania.

Zastosowanie:

• Wysoka kompatybilność materiałowa
• Odpowiednie do termoplastycznych elastomerów i tworzyw 

sztucznych oraz innych wrażliwych materiałów
• Zapobiega powstawaniu pęknięć naprężeniowych podczas 

procesu płukania 
• Znacznie poprawia i przyspiesza schnięcie, w szczególności 

materiałów z tworzywa sztucznego

• Środek kwaśny

• Wysoka kompatybilność materiałowa

• Bez środków powierzchniowo czynnych

• Niegroźny pod względem 
   toksykologicznym

• Neutralizuje pozostałości alkaliczne

• Nadaje się do materiałów ŚOI

• Zapobiega powstawaniu pęknięć naprężeniowych podczas procesu mycia 
i dezynfekcji

• Brak ryzyka dla użytkownika

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

neodisher® PolyKlar 
Płynny koncentrat do ostatniego płukania w maszynowych 
metodach czyszczenia i dezynfekcji
 
• aparatów oddechowych, sprzętu oddechowego i kombi-
   nezonów ochronnych

0,5–1,0 ml / l 
(0,05–0,1 %)

Ilość dozowania zależy między inny-
mi od materiału, z którego wykona-
ne są myte powierzchnie 

ŚOI – mechaniczne przygotowanie
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10

Higiena osobista / Skóra i dłonie

Higieniczna dezynfekcja dłoni – 
niezbędna w każdym miejscu pracy!

Zapewnia bezpieczeństwo tam, 
gdzie jest ono potrzebne.
Każdy z nas odpowiada za zapobieganie zakażeniom. Oznacza to, że każdy musi de-
zynfekować dłonie w taki sposób, aby nie stwarzały one ryzyka przeniesienia choroby.  

Metoda wcierania środków do higienicznej dezynfekcji zgodnie z normą europejską 
EN 1500 stanowi pomoc w pokryciu wszystkich obszarów dłoni:

Należy nałożyć środek dezynfekujący na suche dłonie i dokładnie wetrzeć go aż do 
nadgarstków. Upewnić się, że całe dłonie są pokryte środkiem dezynfekującym. Po 
wykonaniu wszystkich sześciu kroków należy je powtórzyć aż do wskazanego czasu 
oddziaływania. W razie potrzeby należy wielokrotnie stosować środek do dezynfekcji. 
Dłonie muszą być wilgotne przez cały czas trwania wcierania.

1

4

2

5

3

6

100
ml

100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 L 0,75 L 1 L1 L 100 g2 kg8 kg 10 L20 L200 L 5 L 2 L 1 L 500

ml
50 strips

100
ml1 L 0,75 L

butelka 500 
ml

butelka 1 l

10 × 20 × 50 × 

butelka 100 ml

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

weigoman® pure1 – właściwa dezynfekcja 
dłoni zapewnia podstawową ochronę.

• alkoholowy roztwór gotowy do użycia do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji 
dłoni 

• z wysoce skutecznymi i synergicznie 
działającymi środkami odtłuszczającymi

• Nie zawiera perfum ani barwników

• optymalne bezpieczeństwo dzięki szybkiej i szerokiej skuteczności: 
   bakteriobójcze (w tym TbB), grzybobójcze, ograniczone działanie wiruso
   bójcze, skuteczne wobec noro- i rotawirusów. 
 
• Dobrze tolerowany przez skórę, nawet przy częstym stosowaniu  
 

• Szczególnie nadaje się do skóry wrażliwej

weigoman® pure
Środek do dezynfekcji dłoni na bazie alkoholu, odpowiedni 
również dla skóry wrażliwej

•  Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji dłoni  
 
•  Wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO3

Zastosowanie:

• W celu higienicznej dezynfekcji wcierać nierozcieńczony 
   weigoman® pure w takiej ilości, aby całe dłonie łącznie z obsza-

rami problemowymi (obszar międzypalcowy, fałd paznokciowy) 
były zwilżone przez 30 sekund

• W celu chirurgicznej dezynfekcji wcierać nierozcieńczony 
weigoman® pure wielokrotnie w dłonie i przedramiona tak, aby 
całe dłonie łącznie z obszarami problemowymi (obszar między-
palcowy, fałd paznokciowy) były zwilżone przez 1,5 min

Nierozcieńczony – 
30 s

Nierozcieńczony – 
1,5 min

Zalecane stosowanie:

Higieniczna dezynfekcja dłoni
Działanie bakteriobójcze (w tym 
TbB), grzybobójcze oraz w ograni-
czonym stopniu wirusobójcze 

Skuteczny wobec rotawirusów
Skuteczny wobec norowirusów (MNV)

Chirurgiczna dezynfekcja dłoni 
bakteriobójcza (łącznie z TbB), 
grzybobójcza oraz w ograniczonym 
zakresie wirusobójcza

1 Środki dezynfekcyjne stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.
2 Stowarzyszenie Higieny Stosowanej
3 Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni
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100 g2 kg8 kg 10 L20 L200 L 5 L 2 L 1 L 500
ml

50 strips
100
ml1 L 0,75 L10 × 20 × 

butelka 1 l butelka 500 ml

100 g2 kg8 kg 10 L20 L200 L 1 L 500
ml

50 strips
100
ml0,75 L1 L2 L5 L 1 L1 L 100 g2 kg8 kg 10 L20 L200 L 1 L 500

ml
50 strips

100
ml0,75 L1 L2 L5 L 1 L1 L 100 g2 kg8 kg 10 L20 L200 L 1 L 500

ml
50 strips

100
ml0,75 L1 L2 L5 L 1 L1 L

butelka 1 l butelka 500 ml

20 × 10 × 

Higiena osobista / Skóra i dłonie

Zastosowanie:

triformin® safeDIS działa szybko i kompleksowo – jest bakte-
riobójczy, drożdżobójczy i wirusobójczy, w tym także na norowi-
rusy. triformin® safeDIS jest doskonale tolerowany przez skórę. 
Gotowy do użycia roztwór należy wetrzeć w czyste, suche dłonie 
i nie spłukiwać go

• W celu higienicznej dezynfekcji należy wcierać nierozcieńczo-
ny triformin® safeDIS w takiej ilości, aby całe dłonie łącznie z 
obszarami problemowymi (przestrzenie międzypalcowe, fałd 
paznokciowy) były zwilżone przez 30 sekund

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

• Bezpieczne, kompleksowe działanie już 
   po 30 s; bakteriobójcze, drożdżobójcze, 
   wirusobójcze (w tym norowirusy), obec-
   ny w wykazie VAH

• Zawiera substancje nawilżające

• Na bazie alkoholu, bez perfum i barwni-
ków, wysycha bez pozostawiania śladów 

• Skuteczne przerwanie łańcucha zakażeń; brak zbędnych opóźnień po-
między procesami roboczymi

• Pielęgnacja skóry; doskonale tolerowany przez skórę, co potwierdzono 
badaniami dermatologicznymi 

• Bezwonny po wyschnięciu

triformin® safeDIS1 – higiena personelu 
na najwyższym poziomie.

triformin® safeDIS 
Alkoholowy preparat do wcierania o najwyższej skuteczności.
Po zastosowaniu triformin® safeDIS na dłoniach nie pozo-
staje specyficzny dla produktu zapach

• Do higienicznej dezynfekcji dłoni

• Obecny w wykazie VAH2, wpisany na listę środków dezyn-
fekcyjnych IHO3

Koncentrat – 30 s

Zalecane stosowanie:

Higieniczna dezynfekcja dłoni
Działanie bakteriobójcze, drożdżo-
bójcze oraz wirusobójcze

1 Środki dezynfekcyjne stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie. 
2 Stowarzyszenie Higieny Stosowanej 
3 Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni

triformin® safeDIS jest również skuteczny wobec 

wirusów, w tym norowirusów.

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

triformin® wash pure – bezzapachowy 
odżywczy preparat do mycia dłoni i ciała.

• Bardzo wydajny, łagodny płyn do mycia ze 
składnikami pielęgnacyjnymi i gliceryną 

• Nie zawiera perfum ani barwników

• Nie zawiera mydła i substancji 
   alkalicznych

• Odpowiedni w szczególności do normalnej i suchej skóry
 

• Uniwersalne zastosowanie

• Do wielokrotnego, codziennego mycia dłoni i ciała; bardzo dobrze tolero-
wany przez skórę, co potwierdzono badaniami dermatologicznymi

Zastosowanie:

• Do wielokrotnego, codziennego mycia dłoni i ciała 
• Oprócz oczyszczania skóry za pomocą triformin® wash pure 

dla ochrony skóry zalecamy krem pielęgnacyjny triformin® care 
oraz krem ochronny triformin® protect

Zalecane stosowanie:

• W celu oczyszczenia dłoni nałożyć ok. 3 ml triformin® wash pure 
na zwilżoną skórę i równomiernie rozprowadzić. Należy stosować 
odpowiednią technikę wcierania, aby dokładnie pokryć całą 
powierzchnię dłoni. Zmyć dużą ilością świeżej wody. Następnie 
osuszyć dłonie suchymi ręcznikami jednorazowymi.

• W celu umycia ciała nałożyć triformin® wash pure na zwilżoną 
skórę, dokładnie wetrzeć i spłukać

• Do dozowania triformin® wash pure z butelki 1 l i 500 ml 
polecamy odpowiednio dozownik triformin® dispenser 1.0 i 
dozownik triformin® dispenser 0.5

triformin® wash pure
Bezzapachowy łagodny płyn do mycia z odżywczymi 
składnikami i nawilżającą gliceryną 

•  Do delikatnego i pielęgnacyjnego mycia dłoni i ciała
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100 g
50 strips

100
ml1 L 1 L

500
ml2 L

5 L10 L20 L8 kg 2 kg 0,75 L200 L

1200 L

100 g
50 strips

100
ml1 L 1 L

500
ml2 L

5 L10 L20 L8 kg 2 kg 0,75 L200 L

1200 L

100 g
50 strips

100
ml1 L 1 L

500
ml2 L

5 L10 L20 L8 kg 2 kg 0,75 L200 L

1200 L

100 g
50 strips

100
ml1 L 1 L

500
ml2 L

5 L10 L20 L8 kg 2 kg 0,75 L200 L

1200 L

butelka 500 ml butelka 500 mltubka 100 ml/l tubka 100 ml/l

6 × 12 × 6 × 12 × 

Higiena osobista / Skóra i dłonie

triformin® care i triformin® protect – 
pielęgnacja i ochrona skóry.

Zastosowanie:

• triformin® care z naturalnym olejkiem jojoba przywraca znisz-
czonej skórze ważne substancje odżywcze, których potrzebuje 
do regeneracji po codziennym stresie. 

• Specjalna formuła triformin® protect oparta na wosku pszczelim 
chroni skórę podczas obciążającej pracy

Zalecane stosowanie:

• Nałożyć na czystą i suchą skórę, po czym dokładnie wmasować, 
również między palcami i na paznokciach

• Stosowanie triformin® care powinno odbywać się regularnie po 
umyciu dłoni, podczas przerw w pracy i po jej zakończeniu

• Stosowanie triformin® protect powinno być wykonywane przed 
pracą i po długich przerwach

• triformin® care:
   bardzo wydajny, O/W = 
   emulsja olej w wodzie

• triformin® protect:
   bardzo wydajny W/O = 
   emulsja woda w oleju

• Pielęgnacja z wysokiej jakości olejem 
   jojoba w triformin® care i woskiem 
   pszczelim w triformin® protect

• Bezzapachowy

• Chroni przed utratą wilgoci, wspomaga regenerację skóry

• Trwale chroni skórę przed przesuszaniem

• Intensywna pielęgnacja dzięki triformin® care oraz pielęgnacja i długotrwała 
ochrona dzięki triformin® protect z naturalnymi substancjami pielęgnacyjnymi 

• Bardzo dobrze tolerowany przez skórę, co potwierdzono badaniami 
   dermatologicznymi

triformin® care i triformin® 

protect
Program pielęgnacji skóry i dłoni narażonych na duże obcią-
żenie w ciągu dnia

•  Do intensywnej pielęgnacji triformin® care 

•  Dla skutecznej ochrony triformin® protect

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zawsze właściwe rozwiązanie – 
praktycznie zapakowane.
neoform® wipes RTF – wydajny system jednorazowy do bezpiecznej dezynfekcji 
powierzchni.

Czyszczenie oraz dezynfekcja małych i dużych powierzchni to ważny element codziennej 
higieny. Jednak właśnie tutaj czai się niebezpieczeństwo, wykazano bowiem, że po-
datność na błędy wzrasta, zwłaszcza w procesach rutynowych. Konsekwencje nie-
dostatecznej dezynfekcji powierzchni są poważne. Innowacyjny system dozowania 
chusteczek jednorazowych neoform® wipes RTF firmy Dr. Weigert jest skutecznym 
rozwiązaniem tego problemu.

Uniwersalny system sprawdzonych rozwiązań produktowych Dr. Weigert do dezynfekcji 
powierzchni zapewnia maksymalne bezpieczeństwo we wszystkich obszarach.

Praktyczna obsługa w połączeniu z gwarantowanym uwalnianiem substancji czynnych 
i efektem dezynfekcji impregnowanych chusteczek włókninowych nie tylko ułatwia ru-
tynową pracę, lecz także w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony personelu. 
System ten łączy w sobie wiedzę Dr. Weigert z zakresu higieny z praktycznym rozwiąza-
niem do codziennej pracy personelu. 

neoform® wipes RTF – uniwersalny system 
do wszystkich wyzwań.
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100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 kg 0,75 L 1 L1 L 0,75 L

12 × butelka 0,75 l 

12 ×

Do stosowania z 
neoform® wipes RTF

Do stosowania z 
neoform® wipes RTF

100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 kg 0,75 L 1 L1 L 0,75 L

6 × butelka 2 l

6 ×

kanister 5 l 

100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 kg 0,75 L 1 L1 L 0,75 L

Mycie i dezynfekcja powierzchni

Działanie bakteriobójcze 
(VAH, EN 13727, EN 16615) 

Nierozcieńczony, 1 min 

Działanie drożdżobójcze 
(VAH, EN 13624, EN 16615)

Nierozcieńczony, 1 min 

Działanie grzybobójcze (EN 13697) Nierozcieńczony, 3 min 

Działanie bójcze wobec prątków gruźlicy 
(EN 14348)

Nierozcieńczony, 30 s 

Ograniczone działanie wirusobójcze 
(w tym HBV, HCV, HIV) (EN 14476)

Nierozcieńczony, 15 s 

Skuteczny wobec rotawirusów 
(EN 14476)

Nierozcieńczony, 1 min 

Ograniczone działanie wirusobójcze 
PLUS (adenowirusy, norowirusy, w tym 
wszystkie wirusy osłonkowe) (EN 14476)

Nierozcieńczony, 2 min 

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

• Krótki czas oddziaływania, szerokie 
   spektrum działania
• Nie zawiera aldehydów, barwników ani 
   substancji zapachowych
• Bardzo łatwa obsługa

• Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS

• Obecny w wykazie VAH, wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO3

• Nie wymaga spłukiwania 

• Zastosowanie w dozowniku chusteczek włókninowych Dr. Weigert 
   neoform® wipes RTF spełnia wymagania aktualnych zaleceń VAH

• Może być stosowany do szybkiej dezynfekcji podczas epidemii norowirusów

neoform® Rapid1 – ukierunkowana, szybka 
dezynfekcja.

neoform® Rapid 
Alkoholowy roztwór gotowy do użycia do ukierunkowanej, 
szybkiej dezynfekcji

• Powierzchnie urządzeń medycznych, np. stoły operacyjne i 
inne powierzchnie w szpitalach, karetkach pogotowia, po-
jazdach strażackich, warsztacie straży pożarnej i centrum 
powiadamiania ratunkowego

• Bakteriobójczy, drożdżobójczy, grzybobójczy, bójczy 
wobec prątków gruźlicy, o ograniczonym działaniu wi-
rusobójczym, o ograniczonym działaniu wirusobójczym 
PLUS (skuteczny wobec adeno- i norowirusów), skuteczny 
wobec rotawirusów 

• Dezynfekowane powierzchnie powinny być odporne na 
działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu 

nierozcieńczony

neoform® Rapid 
Butelka: 0,75 l Dozownik na 
chusteczki: 2,25 l (3 × 0,75 l)

1 Środki dezynfekcyjne stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie
2 Stowarzyszenie Higieny Stosowanej
3 Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni

Zastosowanie:

• Nanieść nierozcieńczony neoform® Rapid na umyte, suche 
powierzchnie, a następnie je przetrzeć

• Wysycha szybko, nie pozostawiając śladów; nie wymaga spłu-
kiwania

• Szerokie spektrum działania nawet przy krótkim czasie kontaktu
• Składniki aktywne w 100 g: 35,0 g propan-1-olu i 25,0 g etanolu
• Obecny w wykazie VAH2, wpisany na listę środków dezynfekcyj-

nych IHO3

Zalecenie do stosowania z neoform® wipes RTF:

Zalecenie zastosowania (20°C):
Skuteczność dezynfekcji (niewielkie obciążenie, czyszczenie wstępne)

1 Środki dezynfekcyjne stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie
2 Stowarzyszenie Higieny Stosowanej
3 Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

• Krótki czas oddziaływania, szerokie 
spektrum działania

• Nie zawiera aldehydów ani czwartorzę-
dowych związków amonu

• Wysoka skuteczność czyszczenia, nie 
wiąże białek, bardzo dobra kompatybil-
ność materiałowa

• Łatwa obsługa

• Obecny w wykazie VAH, wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO

• Mycie bez efektu klejenia 
 
• Skuteczne, delikatne i bezsmugowe czyszczenie dezynfekcyjne powierzchni
 

• Przyjemny zapach oraz precyzyjne i łatwe dozowanie; zastosowanie w 
dozowniku chusteczek włókninowych Dr. Weigert neoform® wipes RTF 
spełnia wymagania aktualnych zaleceń VAH

Zastosowanie:

• W zależności od pożądanej skuteczności rozcieńczać neoform® 
Classic zgodnie z wymienionymi poniżej stężeniami

• Przetrzeć powierzchnię przeznaczoną do obróbki wystarczającą 
ilością roztworu i zapewnić całkowite zwilżenie 

• Składniki aktywne w 100 g: 0.9 g aminy, N-C12-14-(parzyście-
-numerowanej)- pochodne alkilotrimetylenu, produkty reakcji z 
kwasem chlorooctowym 

• Obecny w wykazie VAH2, wpisany na listę środków dezynfekcyj-
nych IHO3

neoform® Classic1 – codzienne mycie i 
dezynfekcja powierzchni.

neoform® Classic 
Do codziennego, łączonego mycia i dezynfekcji powierzchni 
poprzez przecieranie następujących powierzchni:

• Zmywalne powierzchnie wyrobów medycznych oraz inne 
powierzchnie w szpitalach, karetkach pogotowia, pojazdach 
strażackich, warsztacie straży pożarnej i centrum powiada-
miania ratunkowego

• Powierzchnie zmywalne w miejscach publicznych

• Skuteczność bakteriobójcza, drożdżobójcza i bójcza przeciw 
prątkom gruźlicy oraz ograniczona wirusobójcza i ograniczo-
na wirusobójcza PLUS potwierdzona w opinii biegłych

• Przeznaczone do materiałów takich jak stal szlachetna, 
anodowane aluminium, tworzywa sztuczne (w tym silikon) i 
podłogi z PVC

Roztwór użytkowy co 
najmniej 0,5 %

neoform® Classic
Butelka: 2 l
Dozownik do chusteczek: 2,5 l

Ograniczone działanie wirusobójcze 
(w tym HIV, HBV, HCV) (EN 14476)

10 ml/l (1,0 %), 15 min
5 ml/l (0,5 %), 30 min

Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS 
(norowirusy, adenowirusy, w tym wszyst-
kie wirusy osłonkowe) (EN 14476)

20 ml/l (2,0 %), 120 min

Działanie bakteriobójcze 
(VAH, EN 13727, EN 16615) 5 ml/l (0,5 %), 5 min

Działanie drożdżobójcze 
(VAH, EN 13624, EN 16615) 5 ml/l (0,5 %), 5 min

Działanie bójcze wobec prątków gruźlicy 
(EN 14348)

15 ml/l (1,5 %), 60 min

Rotawirusy (EN 14476) 20 ml/l (2,0 %), 90 min

Zalecenie zastosowania (20°C):
Skuteczność dezynfekcji (niewielkie obciążenie, czyszczenie wstępne)

Zalecenie do stosowania z neoform® wipes RTF:
Skuteczność dezynfekcji (niewielkie obciążenie, czyszczenie wstępne)
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50 × neodisher® test strips

100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 L 0,75 L 1 L1 L

4 × wiaderko 
2 kg  

4 ×

40 × saszetka 50 g

40 × 50 g

Mycie i dezynfekcja powierzchni

Zastosowanie:

• neoform® Active służy do łączonego mycia i dezynfekcji po-
wierzchni w temperaturze pokojowej metodą przecierania

• W zależności od wybranej skuteczności przygotować roztwór 
według podanych niżej zaleceń

• neoform® Active należy całkowicie rozpuścić w letniej wodzie, 
cały czas mieszając. Po 15 minutach roztwór użytkowy jest 
gotowy do użycia

• Informacje o dokładnym dawkowaniu za pomocą dozownika 
neodisher® lub saszetki można znaleźć w odpowiedniej tabeli w 
ulotce

• Do sprawdzenia stężenia służą dostępne paski testowe 
   neodisher® test strips
• Roztwór użytkowy 1,0% (10 g granulatu na litr wody) zawiera 

0,15% kwasu nadoctowego

neoform® Active1 – kompleksowe działanie na 
bazie kwasu nadoctowego.

neoform® Active
Granulki powlekane zawierające kwas nadoctowy do czysz-
czenia i dezynfekcji

• Powierzchnie urządzeń medycznych, i inne powierzchnie 
w szpitalach, karetkach pogotowia, wozach strażackich, 
warsztacie straży pożarnej i centrum powiadamiania 
ratunkowego

• Powierzchnie zmywalne w miejscach publicznych

• Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, mykobakteriobój-
cze, wirusobójcze i sporobójcze potwierdzone badaniami

• Przeznaczony do takich materiałów jak stal szlachetna, 
aluminium anodowane, tworzywa sztuczne (w tym silikon)

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

• Krótki czas oddziaływania, szerokie 
spektrum działania

• Nie zawiera aldehydów, amin ani czwar-
torzędowych związków amonu

• Wysoka skuteczność czyszczenia, nie 
wiąże białek, bardzo dobra kompatybil-
ność materiałowa

• Formuła z neutralnym pH o przyjemnym 
zapachu, bez substancji zapachowych

• Obecny w wykazie VAH2, wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO3

• Na bazie kwasu nadoctowego, brak niekompatybilności z innymi 
   substancjami czynnymi
• Przeznaczony do takich materiałów jak stal szlachetna, aluminium ano-

dowane, tworzywa sztuczne (w tym silikon)

• Niepyląca formuła, wysoka rozpuszczalność oraz precyzyjne i łatwe  
   dozowanie

Ograniczone działanie wirusobójcze 
PLUS (norowirusy, adenowirusy, w tym 
wszystkie wirusy osłonkowe) (EN 14476)

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

Działanie bakteriobójcze 
(VAH, EN 13727, EN 16615)

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

Działanie drożdżobójcze 
(VAH, EN 13624, EN 16615)

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

Działanie grzybobójcze (EN 13624) 20 g/l (2,0 %), 60 min

Działanie mykobakteriobójcze 
(EN 14348)

Ograniczone działanie wirusobójcze
(w tym HIV, HBV, HCV) (EN 14476)

20 g/l (2,0 %), 30 min

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

Działanie wirusobójcze (EN 14476) 20 g/l (2,0 %), 30 min

Działanie sporobójcze (EN 13704) 10 g/l (1,0 %), 15 min

Zalecenie zastosowania (20°C):
Skuteczność dezynfekcji (niewielkie obciążenie, czyszczenie wstępne)

1 Środki dezynfekcyjne stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie
2 Stowarzyszenie Higieny Stosowanej
3 Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni

Dozownik 
triformin® 
dispenser 0.5 
touchless

500 ml – nr art. 9810 30
Stojak – nr art. 9810 31

Dozownik bezdotykowy z technologią czujników

neomatik® ZMW 1 compact /
neomatik® ZMW 4 compact

 Nr art. D070414
Nr art. D070424

Urządzenie mieszające do produkcji gotowych 
roztworów środków myjących i dezynfekcyjnych

Dozownik 
triformin® 
dispenser silver

1 l – nr art. 9810 52
500 ml – nr art. 9810 22

Dozownik – można myć w zmywarce i sterylizo-
wać w autoklawie, z pompką ze stali nierdzewnej

Dozownik 
triformin® 
dispenser basic

1 l – nr art. 9810 53
500 ml – nr art. 9810 23

Dozownik z plastikową pompką

Technologia dozowania i środki pomocnicze

Systemy dozowania i akcesoria – 
efektywne rozwiązania na miejscu.

Odpowiedni system do każdego 
wyzwania.
Firma Dr. Weigert zapewnia kompaktowe rozwiązania do centrum sterowania operacyj-
nego, które pozwalają na maksymalnie efektywne wykorzystanie chemii procesowej w 
najmniejszej przestrzeni. Na przykład stacjonarne urządzenia mieszające neomatik® 
ZMW 1 compact i neomatik® ZMW 4 compact do przygotowania gotowych do użycia 
roztworów, które dozują nawet najmniejsze ilości dokładnie w ustalonym stężeniu.

Jakiego rozwią-
zania Państwo 
poszukują?
Dr. Weigert dostarcza indywidualne 
rozwiązania spełniające wymagania 
klientów: od akcesoriów pomocniczych 
wspomagających dozowanie po stacjo-
narne jednostki dozujące.
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Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

Zawsze blisko by odpowiedzieć na pytania odnośnie higieny –
W Europie i Świecie:

Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg

info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG 

CH • Zug 

info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.

BE • Kinrooi-Geistingen

info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien

info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Nederland BV

NL • Assen

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Hungária Kft. 

HU • Budapest

Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert España

ES • Madrid

info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

PL • Warszawa 

office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd

GB • Cannock

enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert France SAS

FR • Villepinte

info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Higiena systemowa
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