neodisher® IP Konz
Műszerápoló speciális mosogatógépekhez. Toxikológiai szakvéleménnyel.
OKBI/562/2000.
_________________________________________________________________________
Fő alkalmazási terület:

Sebészeti műszerek ápolása mosogatógépekben, az öblítési
folyamat során.

Tulajdonságok:

A neodisher IP Konz tisztított paraffinolajat és emulgátorokat
tartalmazó műszerápoló, koncentrátum formájában. Alkalmas
műszermosogató
és
fertőtlenítő
automatákban
történő
felhasználásra. Az neodisher IP Konz maradékai nem rakódnak
több rétegben egymásra az acél felületeken és nem is
keményednek meg a sterilizálás folyamán. Összetétele révén
alkalmas a sterilizálást megelőző műszerápolásra, mert a
védőréteg nem biztosítja a fertőző csírák túlélését. A későbbi
tisztítási folyamat során a neodisher IP Konz-védőréteg
maradéktalanul eltávolítható, ezért minden műszertisztítás ill.
fertőtlenítés során pótolni kell.
A neodisher IP Konz-ot a gyártás során bakteriológiai
ellenőrzésnek vetik alá, így garantálható, hogy a termék mentes a
vegetatív csíráktól.
A neodisher IP Konz megfelel a hatályos jogszabályi
előírásoknak.

Adagolás:

Egészségügyi mosogató és műszermosó automatákban:
1 - 2 ml/l a gép adagolóján keresztül az utolsó öblítővízhez.
Az előzetes tisztítás után az utolsó öblítési folyamat vizéhez
1 - 2 ml/l neodisher IP Konz koncentrátumot adunk. Az öblítővíz
hőfoka legalább 50 °C legyen.
A merítéses ill. áztatásos eljárásokhoz a nehezen megelőzhető
kontaminálódás veszélye miatt nem ajánlott a neodisher IP Konz
használata.
A gépi adagolás alternatívájaként használható a neodisher IP
Spray-el történő műszerápolás.

Szakértői vélemény:

A
gyártó
rendelkezik
az
szakvéleményekkel (GT 4302/1-84):
- primer bőrizgató hatás kísérleti nyúlon
- szemirritációs teszt kísérleti nyúlon
- perorális applikáció patkányon

alábbi

toxikológiai

Regisztráció:

A hatóanyagok FDA által engedélyezettek (eng. szám: 176210,
177120 és 172878)

Műszaki adatok:

Fajsúly (20 °C): 0,9 g/cm3
Viszkozitás (koncentrátum, 20 °C): < 50 mPas

Összetétel:

EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:
15 - 30 % nem ionos tenzidek
> 30 % alifás szénhidrogének (DAB minőségű paraffin olaj)
Egyéb komponensek: tartósítók

CE-jelzés:

A termék megfelel a Németországban hatályos gyógyászati
eszközökről szóló törvénynek és a 93/42/EWG ajánlásnak.

Biológiai lebonthatóság: A termék megfelel az 1987.03.19-i keltezésű német mosó- és
tisztítószerekről szóló törvénynek valamint az 1977.01.30-án
módosított, 1987.03.19-i, tenzidek lebonthatóságát szabályozó
rendelet előírásainak (90%-ot meghaladó lebonthatóság biológiai
úton).
Fiziológia:

A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott
szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett élettani
szempontból nem veszélyes.

Zöld pont:

A termék megfelel az EU-ban érvényes, csomagolóanyagokra
vonatkozó rendeleteknek. Az üres csomagolóanyagot a
Duales System Deutschland GmbH (DSD) dolgozza fel.

Tárolás:

Fagymentes helyen tárolandó. < 10 °C alatti hőmérsékleten
tárolva a termék irreverzibilisen megzavarosodhat. Szakszerűen
tárolva 2 évig eltartható.

Veszélyek és
balesetvédelmi ajánlások: Az
EU
veszélyes
hatóanyagokról
szóló
rendelete
értelmében a termék veszélytelen, veszélyességi fokát nem
kötelező feltüntetni a csomagoláson.

