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neodisher® IP Spray 

Toepassingsgebied: 
• Handmatig onderhoud van chirurgische 

instrumenten, met name gelede instrumenten 
 
Werkingscapaciteit: 
• Voor de specifieke verzorging van chirurgische 

instrumenten na machinale reiniging, als de in het 
reinigings- en desinfectie-apparaat uitgevoerde 
instrumentverzorging onvoldoende is voor gelede 
instrumenten of als in het reinigings- en 
desinfectie-apparaat geen dosering van 
neodisher IP Konz wordt uitgevoerd 

• Bij het beoogde gebruik van neodisher IP Spray 
zijn er geen gevolgen voor de biocompatibiliteit 
van de behandelde instrumenten (Biologische 
beoordeling van medische hulpmiddelen conform 
EN ISO 10993-1) 

 
Bijzondere eigenschappen:  
• Op basis van medische witte olie (sterk 

gezuiverde paraffineolie voor farmaceutisch 
gebruik) 

• Veroorzaakt geen afzettingen  
• Het is bewezen dat het middel de 

daaropvolgende sterilisatie met stoom of hete 
lucht niet beïnvloedt 
 

Toepassing en dosering: 
Spuit de instrumenten speciaal in met neodisher IP 
spray, vooral in het scharniergebied. Houd de 
spuitbus tijdens het spuiten zo verticaal mogelijk. 
Gebruik de spuitbus met de verkorte sproeibuis om 
over zeefbakken te spuiten. Trek hiervoor de buis 
van het opzetstuk en knip deze met een schaar op 
de gewenste lengte af. Plaats vervolgens de 
sproeibuis met de ingekorte zijde weer in het 
sproeiopzetstuk, zodat het sproeipatroon optimaal 
wordt en niet vervalst kan worden door de snijrand. 
 
Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 
• Alleen voor commerciële toepassingen. 
• Het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren 

moet conform de wetgeving inzake 
medische hulpmiddelen en de geldende 
voorschriften op basis van gevalideerde 
procedures worden uitgevoerd. 

• Neem de aanbevelingen van de fabrikant 
van de medische hulpmiddelen in acht met 
betrekking tot het reinigen, desinfecteren 
en/of steriliseren conform de eisen van DIN 
EN ISO 17664. 

 
Ingrediënten: 
Paraffineolie volgens Ph. Eur. voor farmaceutisch 
gebruik, niet-ionogene tensiden, drijfgas 
(propaan/butaan) 
 
CE-markering:  
neodisher IP Spray voldoet aan de voorschriften die 
voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische 
hulpmiddelen. 
Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, 
dienen de fabrikant en de bevoegde instantie ervan op 
de hoogte te worden gesteld. 
 
Opslaginstructies: 
Bij de opslag moet een temperatuur tussen 5 en 
30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3 jaar 
houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk op de 
onderkant van de spuitbus achter het symbool .  
 
Gevaren- en veiligheidsinstructies  
U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de 
veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar 
op www.drweigert.com in de rubriek 
‘Service/Downloads’. 
Vaten alleen volledig geleegd en gesloten afvoeren. 
Afvoer van productresten: zie 
veiligheidsinformatieblad. Houder staat onder druk. 
Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen 
boven 50 °C. Na gebruik niet openbreken of in brand 
steken.  
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