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Syreholdigt rengørings- og neutraliseringsmiddel til maskinel rengøring af  
instrumenter og laboratorieglas. Flydende koncentrat 
 

Dorte Egelund ApS Ovenstående oplysninger er baseret på 
Ledreborg Allé 128A vores nuværende viden, og beskriver 
4000 Roskilde mulige sikkerhedsforanstaltninger i relation 
Tlf.: +45 4020 2576 til produktet, men udgør ikke en garanti for 
info@dorteegelund.dk produktets egenskaber og fastlægger intet 
www.dorteegelund.dk kontraktligt retsforhold. 

 

Anvendelsesområder:  Neutraliseringsmiddel til 
maskinel rengøring af kirurgiske 
instrumenter, anæstesi-
utensilier, beholdere, 
operationssko, babyflasker og 
andet medicinsk udstyr 

 Til neutralisering eller som syreholdigt 
forvaskemiddel til maskinel rengøring af  
glasudstyr fra laboratorier inden for industri- og 
vandlaboratorier samt laboratorier inden for den 
farmaceutiske industri. 

Produktkarakteristika  Neutraliserer alkaliske rester fra det primære  
rengøringsmiddel ved maskinel rengøring. 

 Afvasker på pålidelig vis syreopløselige rester ved forvask. 

 Yderst skånsomt over for materialer og derfor velegnet til anæstesi-utensilier, 
kirurgiske instrumenter og andet følsomt udstyr.  

 Ikke velegnet til forvask af dele fremstillet af anodiseret aluminium samt 
forchromede og forniklede dele. 

Specielle egenskaber:  Baseret på organiske syrer. 

 Uden fosfater, fosforsyre, nitrogenforbindelser og overfladeaktive stoffer, hvorfor 
det ikke forstyrrer analyseresultater. 

 neodisher Z indeholder mindre end 10 ppm P2O5 som koncentrat. 

Anvendelse og dosering: neodisher Z anvendes i vaskedesinfektorer til neutralisering og/eller syreholdig forvask. 
For neodisher Z anbefales følgende parametre: 

 Neutralisering 1 - 2 ml/l 

Forvask/vask 2 – 5 ml/l ved 40 – 60 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anvend passende doseringsudstyr. 

For at undgå pletter anbefales det at anvende deioniseret vand i det afsluttende skyl. 
Samtidig vil dette beskytte emner af anodiseret aluminium. 

Når neodisher Z anvendes til forvask, skal man sikre sig, at emnerne, maskinen og 
afløbet kan tåle det syreholdige middel. Eternit (fibercement) og støbejern er ikke egnet 
og kræver neutralisering af opløsningen, der føres til afløb. 

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. 
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Bemærkninger ang. 
anvendelse: 

 
 

 Kun til professionel anvendelse. 

 Bland ikke med andre produkter. 

 neodisher Z arbejdsopløsningen skal afskylles fuldstændigt (helst med deioniseret 
vand). 

 Rens doseringssystemet inkl. slange med vand før skift af produkt.  

 Anvendelse bør overholde alle bestemmelser i henhold til direktivet for medicinsk 
udstyr og efter fornødne validerede processer. 

 Følg instrumentleverandørens anbefalinger ang. anvendelse i henhold til kravene i 
DIN EN ISO 17664. Følg ligeledes anbefalingerne fra glasudstyrets producent. 

 Følg instruktionerne fra leverandøren af vaskedesinfektoren. 

 

Tekniske data: pH-område 3,0 - 2,6 (1 - 5 ml/l, bestemt i deioniseret vand ved 20 °C): 

Viskositet < 10 mPas (koncentrat, 20 °C) 

Vægtfylde 1,2 g/cm3 (20 °C) 

Titreringsfaktor 0,36 (iflg. Neodisher Z titreringsinstruktioner) 

  

Indholdsstoffer: Indholdsstoffer i henhold til EU-forordning nr. 648/2004 ang. vaske- og rengøringsmidler: 
Konserveringsmiddel (2-octyl-2H-isothiazol-on). 
 

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

Opbevaring: Produktet skal altid opbevares ved en temperatur mellem -3 og 30 °C 
Kan anvendes i 3 år ved anbefalet opbevaring. 
For udløbsdato henvises til mærkningen ved timeglassymbolet      på etiketten. 
 
Ændring af produktets farve kan forekomme ved opbevaring i den fabriksforseglede 
emballage. Dette har ingen indflydelse på brugsegenskaber, der er relevante ved normal 
anvendelse. 
 

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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