neodisher® IP Spray
Műszerápoló spray
Spray
Alkalmazási terület:
• Sebészeti műszerek, elsősorban csuklós
műszerek kézi ápolása

Hatásspektrum:
• Sebészeti műszerek gépi előkészítés utáni
célzott ápolása, ha a csuklós műszerek tisztítóés fertőtlenítőberendezésben végzett ápolása
nem megfelelő, vagy ha a tisztító- és
fertőtlenítőberendezésbe nem adagolták a
neodisher IP Konz terméket
• A neodisher IP Spray rendeltetésszerű
használata esetén a termék nem befolyásolja a
kezelt műszerek biokompatibilitását
(Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése,
EN ISO 10993-1 szabvány)

Különleges tulajdonságok:

•

előírások szerint, megfelelő, validált
eljárással kell végezni.
Kérjük, vegye figyelembe a
gyógyászatitermék-gyártó előkészítési
javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvány
követelményeinek megfelelően.

Hatóanyagok:

Európai Gyógyszerkönyv szerinti paraffinolaj
gyógyszeripari használatra, nem ionos
tenzidek, propán/bután hajtógáz

CE-jelölés:

A neodisher IP Spray megfelel a gyógyászati
termékekre vonatkozó európai jogszabályok
előírásainak.
Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék
használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság
felé kell jelenteni.

• Orvosi tisztaságú fehérolaj alapú
(gyógyszeripari használatú, nagy tisztaságú
paraffinolaj)
• Nem okoz lerakódásokat
• Bizonyítottan nem befolyásolja kedvezőtlenül a
későbbi, gőzzel vagy forró levegővel végzett
sterilizálást

5–30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.
Szakszerű tárolás esetén 3 évig tárolható.
Felhasználható: lásd a flakon alján a szimbólum
mögött nyomtatott dátumot.

Alkalmazása és adagolása:

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

Célzottan permetezze be a műszereket a
neodisher IP Spray-vel, különös tekintettel a
csuklókra. Fújás közben lehetőleg tartsa
függőlegesen a flakont. A szűrőedények
bepermetezéséhez használjon rövidített
szórócsöves flakont. Ehhez húzza le a
szórócsövet a fejről, majd ollóval vágja a kívánt
hosszúságúra. Ezután dugja vissza a szórócső
rövidített végét a szórófejbe, hogy a spray
eloszlása optimális legyen, és ne torzuljon el a
megvágott szél miatt.

Általános tudnivalók a használathoz:
•
•

Csak ipari használatra.
Az előkészítést a gyógyászati termékekre
vonatkozó jogszabályok és az érvényes

Tárolás:

A biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó
információk a biztonsági adatlapokon találhatók.
Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a
„Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.
A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt
állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék
maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági
adatlapokat. A tartályban nyomás uralkodik.
Napsugárzásnak és 50 °C-ot meghaladó
hőmérsékletnek kitenni tilos. A flakont erővel
felnyitni, tűzbe dobni még üres állapotban is tilos.
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