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 PreStop

Corrosiestop bij de voorbehandeling van  
chirurgische instrumenten.
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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 L

12 x 0,75 L Flasche
4086 47

Onze kennis – uw voordeel:

neodisher® PreStop – de corrosiestop  
bij de voorbehandeling van chirurgische instrumenten.

Gegarandeerde bescherming tegen corrosie:

•  neodisher® PreStop voorkomt putcorrosie op instrumenten  
 van roestvrij staal, die door aanhechtende restanten van bloed  
 of fysiologische zoutoplossingen ontstaan kan

• voorkomt door chloride veroorzaakte  
 putcorrosie op betrouwbare wijze

• houdt het instrumentarium na het  
 insproeien vochtig

•  de voorreiniging begint al na het   
 opbrengen

•  remt de groei van micro-organismen op  
 het instrumentarium tijdens de  
 contacttijd af (bacteriostatisch)

• beschermt instrumentstaal tegen onherstelbare beschadigingen en zorgt  
 ervoor dat het instrumentarium zijn waarde behoudt

•  voorkomt het opdrogen van restanten uit de OK; het behandelde instru- 
 mentarium kan tot maximal 72 uur bewaard worden

• vereenvoudigd de verdere reiniging

•  verhoogt de persoonlijke bescherming in de omgang met het  
 instrumentarium

Beschadigingen op instrumentstaal als gevolg van door chloride 
veroorzaakte putcorrosie is onherstelbaar

neodisher® PreStop 
Tegen corrosie beschermend middel dat direct na gebruik in 
de OK op chirurgische instrumenten gesproeid kan worden

•  Voor het gericht voorkomen van door chloriden  
 veroorzaakte putcorrosie
•  De voorreiniging begint al na het opbrengen
•  Voor chirurgische instrumenten, inclusief MIC-instrumenten
•  neodisher® PreStop  is geen gevarengoed conform   
 CLP-Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Aanbevolen gebruik:

•  neodisher® PreStop onverdund direct na de OK volledig op de in  
 de afvoercontainer gedeponeerde chirurgische instrumenten met  
 de schuimsproeier aanbrengen. Afvoercontainer vervolgens  
 gesloten houden
•  Met neodisher® PreStop behandeld instrumentarium kan tot  
 72 uur bewaard worden
•  Aansluitend zorgvuldig afspoelen en zoals gebruikelijk verder  
 behandelen
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