
 

Aktívoxigén-bázisú tisztítószer-adalék 
műszerek gépi előkészítéséhez a Miele 
OXIVARIO-eljárás keretében  

 

Folyékony koncentrátum 

neodisher®  

Alkalmazási terület: 
Lúgos kémhatású tisztítószerekkel kombinálva a 
Miele által kifejlesztett és javasolt „Oxivario” és 
„Orthovario” eljárások során  
 
Alkalmazása és adagolása: 
Vegye figyelembe a Miele vállalat alkalmazásra, 
adagolásra és a más anyagokkal való 
összeférhetőségre vonatkozó információit.1) 
 
A teljes Miele OXIVARIO-eljárás végeztével 
ajánlott neodisher IP Spray-vel ápolni a csuklós 
műszereket. 
 
Általános tudnivalók a használathoz: 

• A neodisher Oxivario oldatot teljesen le kell 
öblíteni (lehetőleg teljesen sómentes) vízzel.  

• A vízfoltok elkerülése érdekében javasolt 
teljesen sómentes vizet használni a végső 
öblítésnél.  

• Más termékkoncentrátummal nem keverhető. 
• Az adagoláshoz megfelelő adagolóeszközök 

alkalmazandók. 
• Csak ipari használatra. 
• Termékváltás előtt az adagolórendszert és 

annak szívócsöveit vízzel ki kell öblíteni. 
• 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.  

Technikai adatok: 
pH-érték 5,7–5,5 (0,3–0,7%, teljesen 

sómentes víz esetén, 20 °C) 
Sűrűség kb. 1,1 g/cm3 (20 °C) 
Viszkozitás < 50 mPas 

 
Hatóanyagok: 
A tisztítószer alkotórészei a mosó- és 
tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet 
értelmében:  
> 30% oxigénalapú fehérítőszer 
 
CE-jelzés:  
A neodisher OXIVARIO 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: 
- 20 - 25°C közötti hőmérsékleten tárolandó. 
Napfénytől védett helyen tárolandó. Szakszerű 
tárolás esetén 2 évig tárolható. Felhasználható: 
lásd a címkén a     szimbólum mögött 
nyomtatott dátumot. 
 
Veszélyre vonatkozó és biztonsági 
tudnivalók:  
A biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó 
információk a biztonsági adatlapokon találhatók. 
Ezek a www.drweigert.com/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. 
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A gütersloh-i Miele Cie. 
KG bejegyzett védjegye 

1) A Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG-t nem terheli jogi kötelezettség (szavatosság nyújtása) az ezen Miele-eljárásokkal 
előkészített gyógyászati termékeken adott esetben fellépő változások esetén. 
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. 


