neoform® Rapid
Gyorsfertőtlenítőszer
orvostechnikai eszközökhöz
és felületekhez
Felhasználatra kész oldat
Alkalmazási terület:

Alkalmazás és adagolás:

• Az alábbi területek gyors fertőtlenítése:

A neoform Rapidot hígítatlanul kell felvinni az
előzetesen megtisztított és megszárított felületekre,
és a fertőtlenítendő területet át kell törölni vele.
Fontos, hogy a fertőtlenítendő területet a neoform
Rapiddal maradéktalanul be kell nedvesíteni. A kívánt
fertőtlenítő hatástól függően az előírt behatási időt be
kell tartani.

• orvostechnikai eszközök pl. műtőasztalok, valamint
és egyéb, orvosi és fogorvosi rendelőkben,
kórházakban található felületek
• gyógyszerészeti és kozmetikai létesítmények
felületei
• laboratóriumokban található felületek, pl.
laborpultok.
Együtt alkalmazható a Dr. Weigert által kínált
neoform wipes RTF törlőkendő adagoló rendszerrel

Hatásspektrum:
• A VAH1 és az EN2-eljárások szerinti
szakvéleménnyel igazolt baktericid, levurocid,
fungicid, tubercukocid, valaimint az RKI/DVV3-féle
módszerek által igazoltan korlátozottan virucid
hatás.
• A fentiek mellett korlátozott mértékben virucid
PLUS hatás (norovírusok és adenovírusok elleni
hatás), továbbá rotavírusok elleni hatás.
• A Dr. Weigert által kínált neoform wipes RTF
törlőkendő adagoló rendszerben alkalmazva is
teljesíti a VAH-ajánlásait4.
• A fertőtlenítendő felületeknek alkoholos
fertőtlenítőszerekkel szemben ellenálló anyagból
kell lenniük.
• Nem alkalmas akrilüvegen (plexiüvegen) történő
felhasználásra.
• Szerepel a VAH1 listáján.
• Szerepel az IHO5 fertőtlenítőszer-listáján

Különleges tulajdonságok:
• Rövid időn belül érvényesülő széles hatásspektrum.
• Gyors, maradéktalan száradás, nem szükséges
leöblíteni, letörölni.
• Nem tartalmaz aldehideket, színezékeket és
illatanyagokat.

A neoform wipes RTF törlőkendő adagoló
rendszerben történő felhasználásra vonatkozó
alkalmazási javaslathoz lásd a neoform wipes RTF
terméklapját. Az oldattal átitatott neoform wipes
törlőkendők a tároló-adagolórendszer szakszerű
lezárása esetén 28 napig használhatók.
Fertőtlenítő hatás (20 °C)
(előtisztított felületeken

Baktericid hatás
(VAH1, EN 13727, EN 16615)
Levurocid hatás
(VAH1, EN 13624, EN 16615)
Fungicid hatás (EN 13697)
Tuberculocid hatás
(EN 14348)
Korlátozott virucid hatás (inkl.
HIV, HBV, HCV)
(EN 14476, RKI/DVV3)
Korlátozott virucid PLUSZ
(norovírus, adenovírusok inkl.
minden burokkal védett vírus)
(EN 14476)
Norovírusok elleni hatás
(MNV6) (EN 14476)
Rotavírusok elleni hatás
(EN 14476)
VAH1-lista

Hígítatlanul, 1 min
Hígítatlanul, 1 min
Hígítatlanul, 3 min
Hígítatlanul, 30 sec
Hígítatlanul, 15 sec

Hígítatlanul, 2 min
Hígítatlanul, 2 min
Hígítatlanul, 1 min
Hígítatlanul, 5 min

A neoform Rapid használata közben ügyelni kell rá,
hogy a termék magas alkoholtartalma miatt egyszerre
ne használjuk túl nagy mennyiségben
(négyzetméterenként legfeljebb 50 ml, illetve a
helyiség alapterületének minden négyzetméterén
legfeljebb 100 ml). Kérem, figyelmesen olvassa végig
a veszélyforrásokról és a biztonsági előírásokról
tájékoztató adatlapot!

neoform® Rapid
Általános ajánlások:
• Kizárólag közületi használatra.
• Az ellenőrzött adagoláshoz lehetőleg valamilyen
kézi adagoló, ajánljuk. Ezeket kérje területi
képviseletünktől!
• Fertőtlenítőkkel végzett munkához általában
gumikesztyű viselése ajánlott.
• Az előkészítést az orvostechnikai eszközökre
vonatkozó jogszabályok és az érvényes előírások
szerint, megfelelő, validált eljárással kell végezni.
• Kérjük, vegye figyelembe az orvostechnikai
eszközök és felületek gyártójának előkészítési
javaslatait.
• Ne keverje más termékekkel!
• A fertőtlenítőszereket mindig óvatosan használja!
Felhasználás előtt olvassa el a címkét, valamint a
terméktájékoztatót!

Szakértői vélemények:
A termék fertőtlenítő hatását szakvélemények
igazolják. A vevő kérésére, rendelkezésre bocsátjuk a
termékre vonatkozó szakvéleményeket.

Technikai adatok:
Viszkozitás
Sűrűség
Lobbanáspont

< 10 mPas (hígítatlanul, 20°C)
kb. 0,9 g/cm3 (20 °C)
kb. 27 °C (DIN 22719 szerint)

Összetétel:
Hatóanyagok 100 g termékben:
35,0 g propán-1-ol
25, g etanol

CE-jelzés:
A neoform Rapid megfelel az orvostechnikai
eszközökre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék
használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság
felé kell jelenteni.

Tárolás:
-15 és 25°C közötti hőmérsékleten, tartandó. A
göngyöleget légmentesen zárva kell tartani.
Szakszerű tárolás mellett 3 évig eltartható. Lejárat:
lásd a címkét .
A raktározás során a felbontatlan göngyölegben lévő
terméknél színváltozás tapasztalható, ami nem
befolyásolja a termék hatékonyságát.
A jelen termékismertető adatai jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót a saját vizsgálatok és próbák elvégzése alól.
A dokumentumból nem következik bizonyos tulajdonságok jogilag kötelező érvényű biztosítása.

neoform® Rapid
Veszélyek és biztonsági ajánlások:
A biztonsági és környezetvédelmi információkért lást
az EG-Biztonsági adatlapokat, amelyek a
www.drweigert.hu honlap „Biztonsági adatlapok”
menüpontja alatt találhatók. A göngyöleget csak
teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad
ártalmatlanítani. A termék maradékainak
ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapokat.
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