
Lämpöä kestävä 

Laaja toiminta-alue 

pH 10.4-10.8 

Vaahtoamaton 

Ympäristöystävällinen 

Pesuaine yhdistää alkalisten ja entsymaattisten    
pesuaineiden edut.  

MediClean forte soveltuu käytännössä katsoen   
kaikkiin puhdistusprosesseihin: automaattiseen ja  
manuaaliseen puhdistukseen välineille, mukaan    
lukien MIS-instrumentit ja mikro-instrumentit,  
joustavat endoskoopit, hammasvälineet, astiat ja 
muut lääkinnälliset välineet ym. 

neodisher Mediclean forte 
Ensiluokkainen alkalinen entsymaattinen pesuaine, 
jolla on erinomainen materiaalien yhteensopivuus.  

Sopii instrumenttien jälleen käsittelyyn, esim. inst-
rumenttien manuaaliseen ja automaattiseen instru-
menttipesukoneen puhdistukseen sekä da Vinci    
EndoWrist -instrumenttien manuaaliseen ja auto-
maattiseen puhdistukseen. 

Sopii myös ultraäänipesulaitteille.  

MediClean forte  

Pakkauskoot  

neodisher Mediclean forte 2, 5, 10, ja 20 l sekä 220, 600 ja 1000 kg 



neodisher Medizym 
MediZym on ympäristöystävällinen entsyymipohjai-
nen pH-neutraali puhdistusaine.  

Kuivat ja denaturoidut proteiini- ja verijäämät     
peseytyvät hyvin MediZym -pesuaineella. 

Aine on samalla hellävarainen instrumenteille ja  
välineille. 

Soveltuvia materiaaleja ovat ruostumaton teräs, 
instrumentti teräs, kevytmetallit, lasi, tavalliset 
muovit. 

Sopii myös anestesialaitteiden ja taipuisien     
endoskooppien materiaaleille. 

Pesuaine soveltuu instrumenttipesukoneille,   
ultraäänipesulaitteille sekä manuaaliseen pesuun. 

   Ympäristöystävällinen 

   CE-merkitty                   

   Hellävarainen     

   Sopii eri materiaaleille    

   Neutraali 

MediZym  

Pakkauskoot  

neodisher Medizym 5 , 10 ja 20 l sekä 220 ja 600 kg 



neodisher Prestop               
Suihkutettava vaahto. 

Tilanteisiin, joissa instrumentteja ei voida pestä heti 
käytön jälkeen.  

Estää ruostumattomasta teräksestä valmistettujen 
instrumenttien  pistemäisen korroosion, joka voi 
johtua veri- tai fysiologisen suola-liuoksen jäännök-
sistä.  

Soveltuu kaikille instrumenteille, sekä mm.  

MIS-instrumenteille. Soveltuvuus anodisoidulle    
alumiinille on testattava ennen käyttöä. 

Estää mikro-organismien kasvu (bakteriostaattinen) 
ja samalla estää lian kuivumisen instrumentteihin.   

Aine on vesiliukoinen ja hyvin huuhtoutuva. 

Esikäsittelyyn 

Vaahto, ei valu pinnoilta 

Estää korroosiota 

72 h vaikutusaika 

Helpottaa jatkokäsittelyä 

neodisher PreStop 

Pakkauskoot  

neodisher Prestop  750 ml 
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Neoform RTF liinat 

neoform Rapid 
Tehokas ja nopea desinfiointi. 

Lääkinnällisten laitteiden pinnat, esim. kirurgiset 
pöydät ja muut pinnat sairaaloissa sekä lääkäreiden 
ja hammaslääkäreiden vastaanotoilla. 

Pinnoille ja laitteille lääketeollisuuden ja kosmetiikan 
sektorilla. 

Laboratorioiden pinnat, esim. laboratorion tasot. 

Ei jätä tahmeaa pintaa, eikä tarvitse huuhtoa. 

Soveltuu käytettäväksi myös Dr. Weigertin neoform 
RTF liinojen kanssa.  

Ainetta kaadetaan kannelliseen astiaan, jossa liinat 
ovat, jonka jälkeen ne ovat käyttövalmiita. 
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Pakkauskoot  

neoform Rapid 750 ml 

neoform RTF 115 kpl/purkki 

neodisher Rapid 

Nopea ja tehokas vaikutus 

Helppokäyttöinen 

Laajakirjoinen 

Vaahtoamaton 

Ympäristöystävällinen 


