neodisher® PreStop
Korróziógátló spray sebészeti eszközök
előkezeléséhez
Permethab
Alkalmazási terület:

•

Más termékkel nem keverhető.

•

•

A neodisher PreStopot le kell öblíteni
(lehetőleg teljesen ásványmentesített) vízzel.

•

Az előkészítést a gyógyászati termékekre
vonatkozó jogszabályok és az érvényes
előírások szerint, megfelelő, validált eljárással
kell végezni.

•

Kérjük, vegye figyelembe a
gyógyászatitermék-gyártó előkészítési
javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvány
követelményeinek megfelelően.

Közvetlenül a műtéti használatot követően
sebészeti műszerekre permetezhető
korrózióvédő

Hatásspektrum:
•

Korróziógátlás: nemesacélból készült
műszereken megakadályozza a lyukkorrózió
kialakulását, amelyet vér vagy fiziológiás
sóoldat tartósan feltapadt maradványai

okozhatnak

•

Automatikus előtisztítás már a műtőben

•

Sebészeti műszerekhez alkalmas, MICműszereket is beleértve

•

Az eloxált alumíniumon történő használatra
való alkalmassága előzetes vizsgálatot
igényel

Különleges tulajdonságok:
•

A műszerek nedvesen tartásával akadályozza
meg a műtéti maradványok odaszáradását

•

Megkönnyíti a későbbi tisztítást

•

Gátolja, hogy a kontaktidő alatt
mikroorganizmusok szaporodjanak el a
műszereken (bakteriosztatikus)

Alkalmazása és adagolása:

A neodisher PreStopot a műtétet követően
hígítatlanul permetezze fel habszóróval a
hulladékkezelési tartályba helyezett sebészeti
műszerekre. Ezt követően tartsa lezárva a
hulladékkezelési tartályt. A neodisher PreStoppal
kezelt műszereket legfeljebb 72 óráig lehet tárolni.
Ezt követően gondosan öblítse le, majd a szokott
módon készítse elő őket.

Technikai adatok:
pH-érték
Sűrűség

9,5 (koncentrátum, 20 °C)
kb. 1,0 g/cm3 (20 °C)

Hatóanyagok:

< 5% anionos és amfoter tenzidek
továbbá enzimek és tartósítószerek: (3-Iod-2propinil-butil-karbamát, 1,2 benzizotiazol-3(2H)-on)

CE-jelölés:

A neodisher PreStop 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.

Tárolás:

0–25°°C közötti hőmérsékleten tárolandó. A
tartályt tárolja szorosan lezárva. Napfénytől védett
helyen tárolandó. Szakszerű tárolás esetén 2
évig használható. Felhasználható: lásd a címkén
a szimbólum mögött nyomtatott dátumot.

Általános tudnivalók a használathoz:
•

Csak ipari használatra.

•

A neodisher PreStop alkalmazásához
használja a vele egy csomagban kapott
habszórót.
www.drweigert.com

neodisher® PreStop
Veszélyre vonatkozó és biztonsági
tudnivalók:

A neodisher PreStop az anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról
szóló 1272/2008/EK rendelet értelmében nem
veszélyes anyag.
A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt
állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék
maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági
adatlapot.
További biztonsági és környezetvédelmi
információk a biztonsági adatlapokon találhatók.
Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a
„Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.
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A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségtől.
Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak.
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