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Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa. 
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych. 

Obszary zastosowania: Maszynowe, intensywne mycie wyposażenia medycznego, typu narzędzia chirurgiczne, ginekologiczne, ortopedyczne 
oraz do chirurgii wysokiej częstotliwości. 
 

Właściwości: neodisher DuoClean  jest wysoko alkalicznym intensywnym środkiem myjącym zawierającym środki powierzchniowo 
czynne, dobrze usuwającym białka, krew i inne zanieczyszczenia pochodzące z bloku operacyjnego. Nawet po długim 
okresie miedzy użyciem a myciem, zabrudzenia są dokładnie usuwane. Nawet silnie zabrudzone narzędzia używane w 
zabiegach ginekologicznych, ortopedycznych, a także chirurgii wysokiej częstotliwości mogą być poddane procesowi 
obróbki bez dodatkowych etapów czyszczenia wstępnego czy powtórnego. neodisher DuoClean nie zawiera 
fosforanów, krzemianów oraz środków utleniających. 
neodisher DuoClean nadaje się do narzędzi ze stali nierdzewnej oraz wyposażenia ze szkła i tworzywa sztucznego, 
odpornego na działanie związków alkalicznych. Nieodpowiedni do powierzchni z aluminium i anodowanego aluminium. 
Na powierzchniach z tytanu i stopów tytanu mogą pojawić się przebarwienia. Należy to uwzględnić w przypadku 
implantów kodowanych kolorami.  
neodisher DuoClean może być stosowany w wodzie o każdej twardości. 
 

Użycie i dozowanie: neodisher DuoClean stosowany jest w myjniach-dezynfektorach. Jego dozowanie, w zależności od stopnia zabrudzenia 
przedmiotów poddanych myciu, wynosi 3 – 5 ml/l.  
Typowe programy to: 
Do maszynowej obróbki narzędzi chirurgicznych: 
- wstępne płukanie zimną wodą 
- krok myjący: 3 – 5 ml/l neodisher DuoClean, 10 min., 60°C 
- pierwsze płukanie pośrednie 
- drugie płukanie pośrednie    
- ostatnie płukanie / termiczna dezynfekcja 90°C: 0,3 -1,0 ml/l neodisher MediKlar  
 

Do maszynowej obróbki narzędzi chirurgicznych w dwustopniowym programie DuoClean: 
- wstępne płukanie zimną wodą 
- pierwszy krok myjący: 3 ml/l neodisher DuoClean, 5 min., 55°C 
- drugi krok myjący: 5 ml/l neodisher DuoClean, 5 min., 60°C 
- pierwsze płukanie pośrednie 
- drugie płukanie pośrednie    
- ostatnie płukanie / termiczna dezynfekcja 90°C: 0,3 -1,0 ml/l neodisher MediKlar  
 

Należy stosować odpowiednie urządzenia dozujące. 
Roztwory neodisher DuoClean muszą być całkowicie spłukane (zalecana woda zdemineralizowana). W celu uniknięcia 
zacieków zalecane jest użycie wody zdemineralizowanej do ostatniego płukania. 
Nie mieszać z innymi produktami. Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozujący włącznie z wężami 
zasysającymi. 
Proces dekontaminacji musi być zgodny z wymaganiami Dyrektywy dot. wyrobów medycznych oraz wykonany za 
pomocą odpowiednich metod. Należy przestrzegać zaleceń producentów narzędzi dot. ich reprocesingu według normy 
DIN ISO 17664. Należy przestrzegać instrukcji obsługi podanych przez producentów myjni-dezynfektorów. 
Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
 

Dane techniczne: Gęstość (20°C):   
Wartość pH (w wodzie zdemineralizowanej, 20°C):   
Lepkość (koncentrat, 20°C):                          
Współczynnik miareczkowania:             
 

1,2 g/cm3                  
3 – 5 ml/l: 12,4 – 12,6 
<50 mPas 
0,52 
 

Skład: Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:  
< 5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, 5 - 15% polikarboksylany. 
 

Oznakowanie CE  neodisher DuoClean spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG, załącznik I. 
 

Magazynowanie: Przechowywać w temperaturach od -5 do 30°C. Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 3 lata od 

daty produkcji. Data ważności produktu podana jest na etykiecie za symbolem . 
 

Rodzaje zagrożeń i środki 
ostrożności: 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na 
stronie www.drweigert.pl 
 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu 
według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.  
 

Producent: Chemische Fabrik Dr.Weigert GmbH & Co. KG,  
                Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg/Niemcy 
 

 
MB 4030/2-7_01.2016                                                                                                                  PL 5.0 / 07.2019 

 


