
 
 
 
 
 
 
 

Środek do szybkiej dezynfekcji 
wyrobów medycznych 
Roztwór gotowy do użycia 

 

www.drweigert.com 

neoform MED rapid 

Obszary zastosowania: 

• Do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów 
medycznych (jak np. stoły operacyjne) 
w szpitalach oraz gabinetach lekarskich 
i stomatologicznych 

 
Zakres działania: 
• Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, 

grzybobójcze i bójcze wobec prątków gruźlicy 
potwierdzono badaniami według metod VAH1 
i EN2. Ograniczone działanie wirusobójcze 
potwierdzono badaniami według metod 
RKI/DVV3 

• Dodatkowo ograniczone działanie 
wirusobójcze PLUS (skuteczność wobec 
norowirusów i adenowirusów) oraz skuteczny 
wobec rotawirusów 

• Dezynfekowane powierzchnie powinny być 
odporne na działanie środków dezynfekcyjnych 
na bazie alkoholu 

• Nie nadaje się do dezynfekcji szkła akrylowego 
(pleksiglasu) 

• W wykazie VAH1 
• Wpisany na listę środków dezynfekcyjnych 

IHO4 
 
Szczególne właściwości: 

• Szerokie spektrum działania nawet przy 
krótkim czasie kontaktu  

• Wysycha szybko, nie pozostawiając śladów; 
nie wymaga spłukiwania 

• Nie zawiera aldehydów, substancji 
zapachowych ani barwników 

 
Użycie i dozowanie: 

Nanieść nierozcieńczony neoform MED rapid na 
umyte, suche powierzchnie, a następnie je 
przetrzeć. Powierzchnie muszą być całkowicie 
spryskane środkiem neoform MED.  
W zależności od wybranej skuteczności 
dezynfekcji należy przestrzegać wymienionych 
poniżej czasów oddziaływania. 

 
 Małe obciążenie, 20°C 

(wstępnie umyte 
powierzchnie) 

działanie 
bakteriobójcze 

(VAH1, EN 13727, 
EN 16615) 

nierozcieńczony, 1 min 

działanie 
drożdżakobójcze 
(VAH1, EN 13624, 
EN 16615) 

nierozcieńczony, 1 min 

działanie 
grzybobójcze (EN 
13624) 

nierozcieńczony, 20 min 

działanie bójcze 
wobec prątków 
gruźlicy  
(EN 14348) 

nierozcieńczony, 30 s 

działanie 
wirusobójcze 
w ograniczonym 
stopniu 
(w tym HIV, HBV, 
HCV) (EN 14476, 
RKI/DVV3) 

nierozcieńczony, 15 s 
 

działanie 
wirusobójcze PLUS 
w ograniczonym 
stopniu 
(adenowirusy, 
norowirusy, w tym 
wszystkie wirusy 
osłonkowe)  
(EN 14476) 

nierozcieńczony, 2 min 

skuteczny wobec 
norowirusów (MNV5)  
(EN 14476) 

nierozcieńczony, 2 min 

skuteczny wobec 
adenowirusów  
(EN 14476) 

nierozcieńczony, 1 min 

skuteczny wobec 
rotawirusów (EN 
14476) 

nierozcieńczony, 1 min 

W wykazie VAH1 nierozcieńczony, 5 min 
 
Z powodu zawartości alkoholu neoform MED rapid 
nie powinien być stosowany w dużej ilości 
(używać maksymalnie 50 ml środka na 1 m2 
dezynfekowanej powierzchni i nie więcej niż 100 
ml na 1 m2 ogólnej powierzchni pomieszczenia). 
Proszę się zapoznać z zaleceniami dotyczącymi 
zagrożeń i bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać! 
 
Ważne wskazówki dotyczące użycia: 
• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 



 

 
 
 
 
 
 

Informacje w niniejszej instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób.  
Na tej podstawie nie można przyjmować żadnych wiążących prawnie zapewnień o określonych właściwościach. 
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neoform MED rapid 
 • Ekonomiczne i bezpieczne dozowanie 

umożliwia zastosowanie ręcznych urządzeń 
dozujących (w tej sprawie prosimy o kontakt). 

• Zaleca się noszenie rękawic podczas ręcznej 
pracy z zastosowaniem środków 
dezynfekujących.  

• Proces obróbki musi być zgodny 
z przepisami dotyczącymi wyrobów 
medycznych i obowiązującymi zasadami oraz 
wykonany za pomocą odpowiednich 
zatwierdzonych metod. 

• Przy obróbce należy przestrzegać zaleceń 
producentów wyrobów medycznych 
i powierzchni. 

• Nie mieszać z innymi produktami. 
 
 
 
 

Ekspertyza: 

Działanie dezynfekujące zostało potwierdzone 
odpowiednimi badaniami. Ekspertyzę 
udostępniamy na życzenie. 
 
Dane techniczne: 

Lepkość 
< 10 mPa s (nierozcieńczony, 
20°C) 

Gęstość ok. 0,9 g/cm3 (20°C) 
Punkt 
zapłonu 

27°C według normy DIN 22719 

 
Skład: 
Substancje czynne w 100 g: 
35,0 g propan-1-ol 
25,0 g etanol 
 

Oznakowanie CE:   
neoform MED rapid spełnia europejskie wymagania 
dotyczące wyrobów medycznych. 
 

Jeżeli dojdzie do poważnego zdarzenia z tym 
produktem, należy niezwłocznie zgłosić to 
producentowi i właściwym organom. 
 
Magazynowanie: 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach w temperaturach od -15 do 25°C.  
Przy prawidłowym magazynowaniu okres 
ważności wynosi 3 lata. Termin przydatności: 
patrz nadruk na etykiecie za symbolem . 
 

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:  

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska znajdują się w karcie charakterystyki. 
Jest ona dostępna na stronie 
www.drweigert.com/pl w części „Pliki do pobrania”. 
 
 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako 
odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. 
Usuwanie resztek produktu według zaleceń 
zamieszczonych w karcie charakterystyki. 
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________________________________________________________________ 
1 Niemieckie Stowarzyszenie Higieny Stosowanej  
2 Europejskie metody badawcze 
3 Na podstawie wytycznych badań Instytutu Roberta Kocha (RKI) i 
Niemieckiego Stowarzyszenie Zwalczania Chorób Wirusowych (DVV) 
4 Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni  
5 Mysi norowirus 


