
Nopea ja tehokas vaikutus 

Helppokäyttöinen 

Laajakirjoinen 

Vaahtoamaton 

Ympäristöystävällinen 

neodisher Rapid 

Yleistä 

Käyttövalmis ratkaisu.  
 
Käyttökohteet 
• Spesifinen ja nopea desinfiointi. 
• Lääkinnällisten laitteiden pinnat, esim. kirurgiset 

pöydät ja muut pinnat sairaaloissa sekä lääkärei-
den ja hammaslääkäreiden vastaanotoilla. 

• Pinnat ja laitteet lääketeollisuuden ja kosmetii-
kan alalla. 

• Laboratorioalueen pinnat, esim. laboratorion  
tasot. 
 

Soveltuu käytettäväksi myös Dr. Weigertin neoform 
RTF liinojen kanssa. Ainetta kaadetaan kannelliseen 
astiaan, jossa liinat ovat, jonka jälkeen ne ovat 
käyttövalmiita. 

Suorituskyky

• Bakterisidinen, yeastidisal, fungisidinen ja tuber-
kulosidinen vaikutus vahvistettu VAN:n ja EN-
menetelmien mukaisesti; aktiivisuus vaipallisia 
viruksia vastaan vahvistettu RKI / DVV3:n testi-
ohjeiden mukaisesti sertifikaatilla. 

• Myös rajallinen virusidiaktiivisuus (aktiivinen noro
- ja adenovirusta vastaan) sekä aktiivinen rota-
virusta vastaan. 

• Dr. Weigertin annostelijan neoform RTF liinojen 
käyttö noudattaa VAH:n nykyisen suosituksen 
vaatimuksia. 

• Desinfioitavien pintojen on oltava yhteensopivia 
alkoholipitoisten desinfiointiaineiden kanssa. 

• Ei sovellu akryylilasin desinfiointiin (perspex). 
• VAH-listattu. 
• Sisältyy IHO:n desinfiointiaineiden luetteloon.  
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Käyttö ja annostelu 

Levitä neoform Rapid  pinnoille ja desinfioi pyyhkimällä. 
Pinnat on kasteltava kokonaan neoform Rapidilla. Halutun 
toiminnan    saavuttamiseksi on noudatettava tarkasti alla 
mainittuja vaikutusaikoja. 
 
Katso ohjeet neoform Rapidin tuotteen käytöstä neoform 
RTF liinojen esitteestä.  
Kostutettuja neoform RTF liinoja voidaan käyttää enintään 
28 päivän ajan, kun annostelijan kansi pidetään tiiviisti 
suljettuna.  

Puhtaat olosuhteet, 20 °C                               
(puhdistetut pinnat)  

Bakteerit 
(VAH-11, EN 13727, EN 16615) 

laimentamaton, 1 min  

Hiiva 
(VAH, EN 13624, EN 16615) laimentamaton, 1 min  

Sienitautien torjunta (EN 13697) laimentamaton, 3 min  

Tuberkulosidi (EN 14348) laimentamaton, 30 sek 

Aktiivinen vaipallinen virus 
(mukaan lukien HIV, HBV, HCV)     
vastaan (EN 14476, RKI / DVV3) 

laimentamaton, 15 sek 

Rajallinen virusidiaktiivisuus 
(adenovirus, norovirus, mukaan    
lukien ali-vaipalliset virukset)  
(EN 14476) 

laimentamaton, 2 min  

Aktiivinen norovirusta vastaan        
(MN \ r) (EN 14476) laimentamaton, 2 min  

Aktiivinen adenovirusta vastaan    
(EN 14476) laimentamaton, 1 min  

Aktiivinen rotavirusta vastaan         
(EN 14476) laimentamaton, 1 min  

VAH-luettelo  laimentamaton, 5 min  

Erityisominaisuudet 

• Laaja toimintakirjoinen, myös lyhyillä vaikutussajoilla. 
• Nopea ja tahraton kuivaus, ei tarvita huuhtelua       

makealla vedellä. 
• Ei sisällä aldehydejä, väriaineita ja hajusteita.  

Alkoholipitoisuuden vuoksi neoform Rapidia ei saa levittää 
liian suurina määrinä (enintään 50 ml / m2 käsiteltäville 
pinnoille ja enintään 100 ml / m2 peruspinta-alaa). Lue 
huolellisesti vaara– sekä turvalausekkeet ja noudata niitä!  

Asiantuntijaraportit
Desinfiointivaikutus on vahvistettu sertifikaatilla. Voimme 
tarjota todistuksia pyynnöstä. 

Yleisiä huomautuksia 

• Vain ammattikäyttöön.  
• Taloudelliseen ja hallittuun annostukseen suositellaan 

manuaalisten annosteluvälineiden käyttöä.  
• Suositellaan käsineiden käyttöä desinfiointiaineita   

käsitellessä. 
• Jälleenkäsittelyn tulee olla kaikkien lääkinnällisiä     

laitteita koskevan direktiivin mukaisten asetusten   
mukainen, ja se on suoritettava asianmukaisilla       
validoiduilla prosesseilla. 

• Noudata jälleenkäsittelyssä lääkinnällisten laitteiden ja 
pintojen valmistajan antamia suosituksia. 

• Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa. 
• Käytä desinfiointiainetta turvallisesti. Lue aina esite ja 

tuotetiedot ennen käyttöä.  

Tekniset tiedot 

Viskositeetti <10 mPa s (laimentamaton, 20 °C)  

Tiheys  noin 0,9 g / cm3 (20 °C)  

Leimahduspiste noin 27 °C DIN 22719 mukaan  

Ainesosat
Vaikuttavat aineet 100 grammassa: 
35,0 g propanoli-1 
25,0 g etanolia 

CE-Merkki 
neoform Rapid noudattaa lääkinnällisiä laitteita koskevia 
eurooppalaisia ohjeita. 

Varastointitiedot 
Säilytä aina lämpötilassa -15 °C ja 25 °C. Pidä pakkaus  
tiiviisti suljettuna. 
Käytettävissä 3 vuoden ajan valmistuksesta. 
Katso viimeinen käyttöpäivämäärä pakkauksessa olevasta 
leimasta tiimalasi symbolin jälkeen. 

Vaara- ja turvalausekkeet 
Katso turvallisuustiedot EU-käyttöturvallisuustiedotteista. 
Hävitä kun astia on tyhjä ja suljettu. Tuotejäämien hävittä-
minen, katso käyttöturvallisuustiedote.
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