
 
 
 
 
 
 
 

Kant en klaar desinfectiemiddel  
voor medische hulpmiddelen 
Gebruiksklare oplossing 

 

www.drweigert.com 

neoform MED rapid 

Toepassingsgebied: 

• Voor snelle en doelgerichte desinfectie van 
oppervlakken van medische hulpmiddelen, 
zoals bijv. OK-tafels, in ziekenhuizen en in 
huisarts- en tandartspraktijken 

 
Werkingscapaciteit: 
• De bactericide, levuricide, fungicide en 

tuberculocide werking conform de VAH1- en 
EN-methoden2 en de beperkte virucide werking 
volgens RKI/DVV3-methoden is bevestigd door 
certificering 

• Bovendien beperkt virucide PLUS (effectief 
tegen norovirussen en adenovirussen) en 
effectief tegen rotavirussen 

• De te behandelen oppervlakken dienen 
bestand te zijn tegen desinfectiemiddelen op 
alcoholbasis 

• Niet geschikt voor het desinfecteren van 
acrylglas (plexiglas) 

• Opgenomen in de VAH1-lijst 
• Opgenomen in de lijst van desinfectiemiddelen 

van de IHO4 
 
Bijzondere eigenschappen: 

• Brede werkingscapaciteit, zelfs bij korte 
inwerktijd.  

• Snelle en residu-vrije droging, afspoelen is niet 
nodig 

• Vrij van aldehyden, kleurstoffen en parfum 
 
Toepassing en dosering: 

Breng neoform MED rapid onverdund aan op de 
gereinigde, droge vlakken zodat het volledige 
oppervlak vochtig is en veeg de gedesinfecteerde 
vlakken vervolgens af. Alle oppervlakken dienen 
volledig te worden bevochtigd met neoform MED 
rapid.  
Afhankelijk van de gewenste desinfectiewerking 
onderstaande inwerktijden aanhouden. 

 
 geringe belasting, 20 

°C 
(voorgereinigde 
vlakken) 

bactericide (VAH1, EN 
13727, EN 16615) onverdund, 1 min 

levuricide (VAH1, EN 
13624, EN 16615) onverdund, 1 min 

fungicide (EN, 13624) onverdund, 20 min 
tuberculocide  
(EN 14348) onverdund, 30 sec 

begrensd virucide 
(incl. HIV, HBV, HCV) (EN 
14476, RKI/DVV3) 

onverdund, 15 sec 
 

beperkt virucide PLUS 
(adenovirus, norovirus, 
incl. alle omhulde virussen)  
(EN 14476) 

onverdund, 2 min 

Effectief tegen 
norovirussen (MNV5)  
(EN 14476) 

onverdund, 2 min 

Effectief tegen 
adenovirussen  
(EN 14476) 

onverdund, 1 min 

Effectief tegen rotavirussen 
(EN 14476) onverdund, 1 min 

VAH1-lijst onverdund, 5 min 
 
Door het alcoholgehalte mag neoform MED rapid 
niet in te grote hoeveelheden worden aangebracht 
(niet meer dan 50 ml per m2 op het te behandelen 
vlak en max. 100 ml per m2 vloeroppervlak 
aanbrengen). Lees en volg de gevaren- en 
veiligheidsinstructies zorgvuldig! 
 
Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 
• Alleen voor commerciële toepassingen. 
• Voor een zuinige en gecontroleerde dosering 

wordt het gebruik van een handmatige 
doseerhulp aanbevolen. Neem contact met 
ons op. 

• Over het algemeen wordt aanbevolen om bij 
de omgang met desinfectiemiddelen 
handschoenen te dragen.  

• Het reinigen, desinfecteren en steriliseren 
moet conform de wetgeving inzake medische 
hulpmiddelen en de geldende voorschriften 
op basis van gevalideerde procedures 
worden uitgevoerd. 

• Volg de reinigings- en desinfectie-adviezen 
van de fabrikant van de medische 
hulpmiddelen en oppervlakken. 

• Niet mengen met andere producten. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten.  
Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid. 
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neoform MED rapid 
 Gecertificeerd: 

De desinfecterende werking is bevestigd door 
certificering. Het adviesrapport stellen wij 
desgewenst graag ter beschikking. 
 
Technische gegevens: 

Viscositeit 
< 10 mPa s (onverdund, 20 
°C) 

Dichtheid ca. 0,9 g/cm3 (20 °C) 
Ontvlammingspunt 27 °C conform DIN 22719 
 
Ingrediënten: 
Werkzame bestanddelen in 100 g: 
35,0 g propaan-1-ol 
25,0 g ethanol 
 

CE-markering:   
neoform MED rapid 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 op de hoogte te worden gesteld. 
 
Opslaginstructies: 
Bij de opslag moet een temperatuur tussen -15 en 
25 °C worden aangehouden. Goed gesloten in de 
fles bewaren.  
Bij juiste opslag 3 jaar te gebruiken. Uiterste 
gebruiksdatum: zie opdruk op het etiket achter het 
symbool . 
 
Gevaren- en veiligheidsinstructies:  

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de 
veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar 
op www.drweigert.de in de rubriek 
‘Service/Downloads’. 
 
 

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten 
verwijderen. Afvoer van productresten: zie 
veiligheidsgegevensblad. 
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________________________________________________________________ 
1 Het Duitse ‘Verbund für Angewandte Hygiene’  
2 Europese testmethoden 
3 volgens de testrichtlijnen van het Robert Koch-Instituut (RKI) en de Duitse 
vereniging ter bestrijding van virale infecties (DVV) 
4 Het Duitse ‘Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz’ (het 
‘industrieverbond voor hygiëne en oppervlaktebescherming’)  
5 murine norovirussen 


