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Vigtigste 
anvendelsesområder: 

Neutralisering af alkaliske rester i neutraliseringstrin ved maskinel rengøring af: 
 

 Kirurgiske instrumenter, anæstesi-utensilier, beholdere, operationssko, 
babyflasker og andet medicinsk udstyr. 

 Glasvarer fra laboratorier. 
 

Syreholdig forvask og rengøring af: 
 

 Glasvarer fra laboratorier. 

 Dyrebure. 
 

Egenskaber: Syreholdigt rengørings- og neutraliseringsmiddel uden overfladeaktive stoffer. 
neodisher N fjerner misfarvninger, kalk, urinaflejringer og andre syreopløselige rester. 
Afskylles nemt. 
 

neodisher N er velegnet til maskinel rengøring og neutralisering af glasartikler, 
keramiske materialer, rustfrit stål samt syreresistent plast og gummi. neodisher N er 
ikke egnet til rengøring af letmetallegeringer, forchromede og forniklede dele samt 
anodiseret aluminium. 
 

Anvendelse og dosering: neodisher N anvendes i vaskedesinfektorer til neutralisering af instrumenter samt 
forvask/vask af laboratorieglas og dyrebure. Nedenstående parametre er gældende ved 
anvendelse af neodisher N: 

 Neutralisering ved maskinel rengøring af instrumenter: 1 - 2 ml/l 

 Syreholdig forvask/vask af laboratorieglas: 2 - 4 ml/l ved 40 - 60 °C 

 Maskinel rengøring af dyrebure: 3 - 4 ml/l ved 60 - 80 °C 

Anvend passende doseringsudstyr til dosering. 

For at undgå pletter anbefales det at bruge deioniseret vand til afsluttende afskylning. 

Efter rengøring afskylles neodisher N fuldstændigt (helst med deioniseret vand). 

Når neodisher N anvendes til forvask og opvask, skal man sikre sig at emnerne til 
opvask, maskinen og afløbet kan tåle det syreholdige middel. Eternit og støbejern er 
ikke egnet. Opløsningen, der føres til afløb, skal neutraliseres først. 

Bland ikke med andre produkter. Rens doseringssystem inkl. slange med vand før skift af 
produkt. 

Ved anvendelse et weigomatic
®
 doseringssystem får du altid en nøjagtig, sikker og 

økonomisk dosering. Dr. Weigert er et specialiseret firma, som arbejder i 
overensstemmelse med WHG (Wasserhaushaltsgesetz, Tyskland). Dr. Weigert 
konstruerer, installerer og vedligeholder centrale og enkeltstående doseringsenheder, så 
de passer til de aktuelle forhold. 

Følg instrumentleverandørens anbefalinger ang. anvendelse i henhold til kravene i DIN 
EN ISO 17664. 

Følg instruktionerne fra leverandøren af vaskedesinfektoren. 

Kun til professionel anvendelse. 
 

Tekniske data: Vægtfylde (20 °C): 1,5 g/cm
3
 

pH-område (1 - 4 ml/l, bestemt i deioniseret vand ved 20 °C): 2,2 - 1,4 
Viskositet (koncentrat, 20 °C): < 10 mPas 
Titreringsfaktor: 0,16 (iflg. neodisher titreringsmetode) 
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Indholdsstoffer: Indholdsstoffer i henhold til EU-forordning nr. 648/2004 ang. vaske- og rengøringsmidler: 
> 30 % fosfater 
 

CE-mærkning: neodisher N opfylder kravene for medicinsk udstyr i henhold til EU-direktiv 93/42/EF, 
Bilag 1. 
 

Opbevaring: Opbevar altid produktet ved en temperatur mellem -15 og 30 °C. 
4 års holdbarhed ved anbefalet opbevaring.  
For udløbsdato henvises til mærkningen ved timeglassymbolet      på etiketten. 
 

Advarsler  
og 
sikkerhedsanvisninger: 

For yderligere information ang. sikkerhed henvises til sikkerhedsdatabladet. Dette kan 
fx. ses på www.drweigert.de under ”Service/Downloads”. 
 

Bortskaf kun emballagen i tom og lukket tilstand. Der henvises til sikkerhedsdatablad for 
bortskaffelse af produktrester. 
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