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Voorbehandelingsmiddel met 
corrosiebescherming voor 
chirurgische instrumenten  
 
Gebruiksklare Spray foam 
 

Belangrijkste toepassingsgebied: 
• Voorbehandelingsmiddel en corrosieremmer 

voor het spuiten op chirurgische instrumenten 
direct na operaties.  

 
Eigenschappen: 
• Voorkomt (put)corrosie op roestvrij stalen 

instrumenten veroorzaakt door bloedresten of 
zoutoplossing.  

• Zelfwerkzame voorreiniging, al in de OK. 
• Geschikt voor chirurgische en MIS instrumenten.   
• Geanodiseerd aluminium moet worden getest 

op geschiktheid voor gebruik. 
 
Speciale eigenschappen: 
• Voorkomt het indrogen van operatie residuen, 

door de instrumenten vochtig te houden. 
• Vergemakkelijkt de latere reiniging.  
• Remt de groei van micro-organismen op 

instrumenten tijdens de contacttijd 
(bacteriostatisch). 

 
Dosering en gebruik: 
Onverdunde neodisher PreStop sproeien (met 
behulp van het spuithulpstuk) op de chirurgische 
instrumenten, die in de afvoercontainers worden 
geplaatst, direct na operaties. Zorg voor een 
volledige bevochtiging. Instrumenten behandeld 
met neodisher PreStop kunnen tot wel 72 uur 
worden bewaard, daarna goed afspoelen en als 
gebruikelijk reinigen. 
 

Algemene gebruiksinstructie: 
• Alleen voor professioneel gebruik! 
• Niet vermengen met andere producten. 
• De reiniging en desinfectie moet in 

overeenstemming met de richtlijn voor medische 
hulpmiddelen worden uitgevoerd in  passende 
gevalideerde processen. 

• Let ook op de aanwijzingen van de instrumenten 
fabrikant voor reinigen en desinfecteren volgens 
de DIN en ISO 17664 richtlijnen. 

• Geanodiseerd aluminium moet worden getest op 
geschiktheid voorafgaand aan gebruik.  

• Gebruik de meegeleverde schuimspray om 
neodisher PreStop aan te brengen. 

• neodisher PreStop moet worden afgespoeld met 
water (bij voorkeur demi). 

 

Product gegevens: 
pH-waarde ongeveer 9.5 (concentraat, 20 °C) 

Soortelijk 
gewicht 

1.04 g/cm3 (20 °C) 

 

Samenstelling: 
< 5 % anionische tensiden en amfotere tensiden, 
enzymen en conserveermiddel (3-Iodo-2-propinyl 
butylcarbamate, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one). 
 

CE-markering:  
neodisher PreStop voldoet aan de Europese richtlijnen 

voor medische hulpmiddelen. 
 

Opslag informatie: 
Vorstvrij, altijd bij een temperatuur tussen 0 en  
25 °C. Verpakking goed gesloten houden.   
 

Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maanden. 
Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de 
stempel op het etiket achter het zandloper  
Symbool . 
 

Bijzondere gevaar en 
veiligheidsaanbevelingen:  
neodisher PreStop is geen gevaargoed, volgens de 
CLP richtlijn 1272/2008. 
 

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) 
afgesloten afvoeren als chemisch afval in 
overeenstemming met algemeen wettelijke 
voorschriften en eventuele plaatselijke 
verordeningen. 
 

Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). 
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het 
kopje “Downloads”.  
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