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Deskundigheid 
en service in één

 Reproduceerbare en gevalideerde reinigings- en desinfectiepro-
cessen zijn belangrijke voorwaarden voor een betrouwbare hygiëne. 
Voor al uw vragen rond reiniging en desinfectie van medische 
producten en accessoires zijn wij u graag van dienst. 

Met onze moderne doseersystemen is het mogelijk om de verbruiks-
hoeveelheid te bepalen en een flowcontrole uit te voeren, gegevens 
te versturen  om op afstand controle over het juiste procesverloop 
uit te voeren en om een registratie per badge in het kwaliteits-
managementsysteem vast te leggen. Innovatieve proceschemica-
liën, een optimale dosering via de moderne doseringssystemen van 
weigomatic en state-of-the-art concepten bieden u de grootst 
mogelijke veiligheid, kostenbesparing en milieuvriendelijkheid. 

Systeemservice
 Systeemservice staat voor een continue begeleiding, zodat ook 

op langere termijn de beste resultaten worden behaald. Bouwend 
op tientallen jaren ervaring, uitstekende vakkennis en een nauwe 
samenwerking met fabrikanten van zowel medische producten als 
automatische reinigings- en desinfectieautomaten  kunnen wij op 
alle vragen snel het juiste antwoord vinden. Wij zijn zeer vertrouwd 
met alle apparatuur op de markt. Doseerinstallaties worden
regelmatig onderhouden. Wij scholen uw personeel en bieden 
de voorwaarden voor veilige processen. 

Onze buitendienstmedewerker is het betrouwbare en professionele 
aanspreekpunt voor al uw vragen - voor een veilige reiniging van 
medische producten.

neodisher® –
ervaring voor 
uw veiligheid
Reeds meer dan 30 jaar bege-
leidt neodisher® de technische 
ontwikkeling van de reiniging 
en desinfectie van instrumenten 
en stelt zij de normen. 
De neodisher® concepten staan 
garant voor de beste resultaten 
en een lange levensduur van 
hoogwaardige materialen. 

Met onze gespecialiseerde 
kennis op het gebied van 
hygiënevraagstukken kunnen 
wij zelfs de grootste problemen 
aan, of het nu gaat om grote 
zorginstellingen of om het 
reinigen en desinfecteren van 
instrumenten voor medische to-
epassingen. Op onze 
competentie kunt u bouwen. 
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Voorbereiding

bij machinale of handmatige reiniging 

neodisher® 
Septo PreClean 

Voorspoel- en 
desinfectiemiddel, vloeibaar

Bactericide, fungicide, 
tuberculocide, beperkt virucide

Voor de handmatige reiniging 
en desinfectie voorafgaand aan de 
machinale reiniging. Met goede 
reinigende werking en zeer “materia-
alvriendelijk”;  niet proteïnefixerend. 
Bevat geen aldehyden en quaternaire 
ammoniumverbindingen.

Verpakking

Can
Flacon

Inhoud

  5 l
6 x 2 l

Art.-Nr.

4503 35
4503 42

neodisher® Septo SF

Voorspoel- en 
desinfectiemiddel, vloeibaar

Bactericide, fungicide, 
tuberculocide, beperkt virucide

Voor dompel- of ultrasoonbad; met 
lange standtijd, bijvoorbeeld tijdens 
het weekend of gedurende de nacht. 
Met goede reinigende werking en zeer 
“materiaalvriendelijk”.

Verpakking

Can
Can

Inhoud

10 l
  4 l

Art.-Nr.

4002 30
4002 33

Reiniging / desinfectie van medische producten

Voorbehandeling

Let alvorens het product te gebruiken op de specifi eke toepassingsparameters en de aanwijzingen in verband met de verdraagzaamheid van het materiaal. Deze gegevens staan vermeld in 
het desbetreffende Product Informatie Blad (op te vragen op www.drweigert.nl – onder de rubriek “Service”).
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 Machinale reiniging
Aanbevelingen voor de machinale reiniging van chirurgische, minimaal invasieve en microchirurgische instrumenten, starre endoscopen, 

implantaten, sterilisatiecontainers, toebehoren voor anesthesie, beademing en intensive care, operatieklompen en babyflessen.

neodisher ® 3Clean 

Het neodisher® 3Clean concept voor de machinale reiniging van medische producten biedt met drie afzon-
derlijke processen en drie daarop afgestemde reinigingsmiddelen voor alle materialen en alle typen vervui-
ling de passende oplossing: neodisher® MediClean forte - neodisher® SeptoClean - neodisher® DuoClean!

De specifiek te kiezen processen en reinigingsmiddelen staan garant voor een perfecte reiniging en veilige 
resultaten.

neodisher ®
MediClean forte

Universeel alkalisch
reinigingsmiddel, vloeibaar

Bevat kaliloog (KOH) 
en tenside

Zeer “materiaalvriendelijk”, universeel 
inzetbaar. Resten van ingedroogd en 
gedenatureerd bloed worden volledig 
verwijderd. Hernieuwde afzetting van 
proteïneresten wordt voorkomen.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

220 kg
   20 l
   10 l
    5 l

Art.-Nr.

4050 13
4050 26
4050 30
4050 33

neodisher ® SeptoClean

Alkalisch reinigingsmiddel 
met desinfecterende werking, 
vloeibaar

Bactericide, mycobactericide, 
fungicide, virucide en prionen-
inactiverend

Het neodisher® SeptoClean proces in 
twee fasen met slechts één chemisch 
middel staat garant voor een perfec-
te reiniging en een veilige hygiëne. 
Destabiliseert en inactiveert prionen 
en decontanimeert.* Een breed micro-
biocide spectrum en zeer “materiaal-
vriendelijk”.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

270 kg
  25 kg
  10 l
   5 l

Art.-Nr.

4025 13
4025 26
4025 30
4025 33

neodisher ® DuoClean

Sterk, intensief werkend, 
alkalisch reinigingsmiddel, 
vloeibaar

Bevat geen fosfaten, silicaten 
of oxidanten

Voor intensieve machinale reiniging 
van chirurgische instrumenten van ro-
estvast staal en andere alkalibesten-
dige oppervlakken. Sterk reinigend 
vermogen ten opzichte van bloed, 
eiwit en hardnekkige vervuiling als 
gevolg van een operatie; ook andere 
sterk aanhechtende vervuilingen wor-
den verwijderd.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

260 kg
  25 kg
  10 l
    5 l

Art.-Nr.

4030 13
4030 26
4030 30
4030 33

Machinale reiniging / desinfectie van

medische producten 

Let alvorens het product te gebruiken op de specifi eke toepassingsparameters en de aanwijzingen in verband met de verdraagzaamheid van het materiaal. Deze gegevens staan 
vermeld in het desbetreffende Product Informatie Blad (op te vragen op www.drweigert.nl – onder de rubriek “Service”).
 * Getest conform de voorgestelde methode in: J. Bertram, M. Mielke, M. Beekes, K. Lemmer, M. Baier, G. Pauli: Inaktivierung und Entfernung von Prionen bei der 
Aufbereitung von Medizinprodukten, Ein Beitrag zur Prüfung und Deklaration geeigneter Verfahren - Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2004 - 47:36-40 

5



Machinale reiniging / desinfectie van

medische producten

 Machinale reiniging
Aanbevelingen voor de machinale reiniging van chirurgische, minimaal invasieve en microchirurgische instrumenten, 

starre endoscopen, implantaten, sterilisatiecontainers, toebehoren voor anesthesie, beademing en intensive care, 
operatieklompen en babyflessen

neodisher®

MediClean

Mildalkalisch, enzymatisch 
reinigingsmiddel, vloeibaar

Zeer goede reinigende werking en 
buitengewoon “materiaal-
vriendelijk”, zoals dit normaliter 
slechts met pH-neutrale producten 
kan worden bereikt. Ook geschikt voor 
geëloxeerd aluminium. 

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

220 kg
  20 l
  10 l
    5 l

Art.-Nr.

4043 13
4043 26
4043 30
4043 33

neodisher® FA

“Klassiek”  alkalisch 
reinigingsmiddel, vloeibaar

Bevat geen tensiden en
toegevoegde oxidanten

Zeer goede reinigende werking en bui-
tengewoon “materiaalvriendelijk”.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can*
Can*

Inhoud

270 kg
  25 kg
  10 l
   5l
   5l

Art.-Nr.

4101 13
4101 26
4101 30
4101 33
4101 35

neodisher® Alka 300

Alkalisch reinigingsmiddel, 
vloeibaar 

Bevat actiefchloor

Perfecte reinigende werking, door 
oxiderende werking extra afbraak van 
hardnekkige organische resten.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

270 kg
25 kg
10 l
  5 l

Art.-Nr.

3103 13
3103 26
3103 30
3103 33

neodisher® MA

Alkalisch reinigingsmiddel, 
poedervormig

Bevat geen oxidanten 

Zeer goede reinigende werking en bui-
tengewoon “materiaalvriendelijk”. 

Verpakking

Emmer
Flacon

Inhoud

10 kg
10 x 1 kg

Art.-Nr.

4107 76
4107 84

Let alvorens het product te gebruiken op de specifi eke toepassingsparameters en de aanwijzingen in verband met de verdraagzaamheid van het materiaal. Deze gegevens staan vermeld in 
het desbetreffende Product Informatie Blad (op te vragen op www.drweigert.nl – onder de rubriek “Service”).
* xxxx 35 = Euro-can (UN), xxxx 33 = compact-can (UN)
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Machinale reiniging / desinfectie van

medische producten

Machinale reiniging 

Aanbevelingen voor de machinale reiniging van chirurgische, minimaal invasieve en microchirurgische instrumenten, starre endoscopen, 
implantaten, sterilisatiecontainers, toebehoren voor anesthesie, beademing en intensive care, operatieklompen en babyflessen.

neodisher ® AN

Mildalkalisch reinigingsmiddel, 
poedervormig

Op basis van proteolytische 
enzymen 

Speciaal voor het reinigen van anes-
thesietoebehoren, zeer “materiaal-
vriendelijk”.

Verpakking

Emmer
Flacon

Inhoud

10 kg
10 x 1kg

Art.-Nr.

4104 76
4104 84

neodisher ® OXIVARIO

Reinigingsversterker, vloeibaar

Op basis van actieve zuurstof

Oxiderende reinigingsversterker voor 
het verwijderen van hardnekkige ge-
coaguleerde eiwit- en weefselresten, 
speciaal ontwikkeld voor de 
Miele OXIVARIO en OXIVARIO PLUS 
processen.

Verpakking

Can

Inhoud

   5 l

Art.-Nr.

4004 33

neodisher ® 
ORTHOVARIO

Reinigingsversterker, 
vloeibaar

Op basis van speciale combinaties 
van tensiden, voor orthopedische en 
andere chirurgische instrumenten, 
inzetbaar in het Miele ORTHOVARIO 
proces in combinatie met een 
alkalisch reinigingsmiddel en 
neodisher® OXIVARIO.

Verpakking

Can
Can

Inhoud

  10 l
    5 l

Art.-Nr.

4031 30
4031 33

Let alvorens het product te gebruiken op de specifi eke toepassingsparameters en de aanwijzingen in verband met de verdraagzaamheid van het materiaal. Deze gegevens staan vermeld 
in het desbetreffende Product Informatie Blad (op te vragen op www.drweigert.nl - onder de rubriek “Service”).
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Machinale reiniging / desinfectie van

medische producten

Chemisch-thermische desinfectie
neodisher® SeptoClean 

Alkalisch reinigingsmiddel met 
desinfecterende werking, 
vloeibaar

Bactericide, mycobactericide, 
fungicide, virucide en prionen-
inactiverend

Het neodisher® SeptoClean proces in 
twee fasen met slechts één chemisch 
middel staat garant voor een perfecte 
reiniging en een veilige hygiëne.
Destabiliseert en inactiveert prionen 
en decontamineert.* Een breed 
microbiocide spectrum en zeer 
“materiaalvriendelijk”.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

270 kg
 25 kg
 10 l
   5 l

Art.-Nr.

4025 13
4025 26
4025 30
4025 33

neodisher® Septo DN

Desinfectiemiddel, vloeibaar

Bactericide, tuberculocide, 
fungicide en virucide

Zeer geurarm door een speciale 
combinatie van werkzame stoffen. 
Risico op inademing is lager dan bij 
gewone desinfectiemiddelen met een 
hoger gehalte glutaardialdehyde. 

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

220 kg
 20 l
 10 l
   5 l

Art.-Nr.

4010 13
4010 26
4010 30
4010 33

Neutralisatie 
neodisher® N

Zuur neutralisatiemiddel, 
vloeibaar

Bevat geen tensiden 

Voor het neutraliseren van versleepte 
alkalische resten en het verwijderen 
van kalk of andere zuuroplosbare 
residuen. Op basis van fosforzuur. 

Verpakking

Vat
Can
Can
Can
Flacon

Inhoud

290 kg
  25 kg
  12 kg
    5 l
10 x 1 l

Art.-Nr.

4201 13
4201 26
4201 30
4201 33
4201 48

neodisher® Z

Zuur neutralisatiemiddel, 
vloeibaar

Bevat geen tensiden, fosfaten 
of stikstof

Voor het neutraliseren van versleepte 
alkalische resten bij de machinale 
reiniging. Op basis van organische 
zuren.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can**
Can**
Flacon

Inhoud

240 kg
  20 l
  10 l
    5 l
    5 l
10 x 1 l

Art.-Nr.

4202 13
4202 26
4202 30
4202 33
4202 35
4202 48

Naspoeling en onderhoud
neodisher® MediKlar

Naspoelmiddel, vloeibaar

Voor snel en vlekvrij drogen na afloop 
van de machinale reiniging en desin-
fectie van chirurgische instrumenten, 
waaronder ook oogheelkundig instru-
mentarium, anesthesietoebehoren, 
containers en implantaten. Resulteert 
in een significant kortere droogtijd.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

200 kg
  20 l
  10 l
    5 l

Art.-Nr.

4045 13
4045 26
4045 30
4045 33

neodisher® IP Konz

Onderhoudsmiddel 
voor instrumenten, vloeibaar

Op basis van emulgatoren en medi-
cinale olie. Voor toevoeging aan de 
eindspoeling tijdens de machinale 
reiniging. Heeft geen nadelige gevolgen 
voor het sterilisatieproces. Toxicolo-
gische rapporten aanwezig.

Verpakking

Can
Can
Can

Inhoud

  20 l
  10 l
    5 l

Art.-Nr.

4306 26
4306 30
4306 33

Let alvorens het product te gebruiken op de specifi eke toepassingsparameters en de aanwijzingen in verband met de verdraagzaamheid van het materiaal. Deze gegevens staan vermeld in 
het desbetreffende Product Informatie Blad (op te vragen op www.drweigert.nl – onder de rubriek “Service”).
* Getest conform de voorgestelde methode in: J. Bertram, M. Mielke, M. Beekes, K. Lemmer, M. Baier, G. Pauli: Inaktivierung und Entfernung von Prionen bei der Aufbereitung von Medizin-
produkten, Ein Beitrag zur Prüfung und Deklaration geeigneter Verfahren - Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2004 - 47:36-40
** xxxx 35 = Euro-can (UN), xxxx 33 = compact-can (UN)
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Handmatige reiniging / desinfectie van 

medische producten

Let alvorens het product te gebruiken op de specifi eke toepassingsparameters en de aanwijzingen in verband met de verdraagzaamheid van het materiaal. Deze gegevens staan vermeld 
in het desbetreffende Product Informatie Blad (op te vragen op www.drweigert.nl – onder de rubriek “Service”).

Handmatige reiniging 
Aanbevelingen voor de handmatige reiniging van chirurgische, minimaal invasieve en microchirurgische instrumenten, starre endoscopen, 

implantaten, sterilisatiecontainers, toebehoren voor anesthesie, beademing en intensive care.

neodisher® LM 2

Mildalkalisch reinigingsmiddel, 
vloeibaar

Voor het reinigen van chirurgische 
instrumenten in ultrasoon- en 
dompelbad. Laagschuimend.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can
Doseerfles

Inhoud

260 kg 
 20 kg
  10 l
    5 l
10 x 1 l

Art.-Nr.

4403 13
4403 26
4403 30
4403 33
4403 45

neodisher® 
MediClean forte 

Universeel alkalisch reinigings-
middel, vloeibaar

Bevat kaliloog (KOH) 
en tenside

Zeer “materiaalvriendelijk”, universeel 
inzetbaar. Resten van ingedroogd en 
gedenatureerd bloed worden volledig 
verwijderd. Hernieuwde afzetting van 
proteïneresten wordt voorkomen.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

220 kg
  20 l
  10 l
    5 l

Art.-Nr.

4050 13
4050 26
4050 30
4050 33

neodisher® MediClean

Mildalkalisch, enzymatisch 
reinigingsmiddel, vloeibaar 

Zeer goede reinigende werking en 
buitengewoon “materiaal-
vriendelijk”, zoals dit normaliter 
slechts met pH-neutrale producten 
kan worden bereikt. Ook geschikt 
voor geëloxeerd aluminium. 

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

220 kg
  20 l
  10 l
    5 l

Art.-Nr.

4043 13
4043 26
4043 30
4043 33
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Handmatige reiniging / desinfectie van 

medische producten

Onderhoud 
neodisher® IP Spray

Onderhoudsmiddel voor
instrumenten, in spuitbus

Bevat geen CFK’s

Op basis van medicinale olie. 
Voor gericht onderhoud van 
scharnierende instrumenten na de 
reiniging/desinfectie. Geeft geen aans-
lag, toxicologisch veilig.

Verpakking

Spuit-
bus

Inhoud

12 x
400 ml

Art.-Nr.

4304 90

“Grondreiniging” 
neodisher® IR

Zure grondreiniger, vloeibaar

Voor de “grondreiniging” van 
chirurgische instrumenten van roest-
vast staal in een dompel- of ultra-
soondbad. Verkleuringen en 
(roest-)vlekken worden verwijderd. 
Lees voor het gebruik het Product 
Informatie Blad. 

Verpakking

Can
Flacon

Inhoud

12 kg
10 x 1 l

Art.-Nr.

4204 30
4204 48

Let alvorens het product te gebruiken op de specifi eke toepassingsparameters en de aanwijzingen in verband met de verdraagzaamheid van het materiaal. Deze gegevens staan vermeld in 
het desbetreffende Product Informatie Blad (op te vragen op www.drweigert.nl – onder de rubriek “Service”). 
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Machinale reiniging / desinfectie van 

flexibele endoscopen

Machinale reiniging 
neodisher® 
MediClean forte

Universeel alkalisch 
reinigingsmiddel, vloeibaar

Bevat kaliloog (KOH) en tenside

Het eerste alkalische reinigingsmiddel 
voor flexibele endoscopen, “materiaal-
vriendelijk” ondanks een hoge pH-
waarde. Uitstekende reinigende wer-
king ook bij lage temperaturen. Resten 
van ingedroogd en gedenaturaliseerd 
bloed worden volledig verwijderd. 
Hernieuwde afzetting van proteïne-
resten wordt voorkomen.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

220 kg
  20 l
  10 l
    5 l

Art.-Nr.

4050 13
4050 26
4050 30
4050 33

neodisher® 
MediClean

Mildalkalisch, enzymatisch 
reinigingsmiddel, vloeibaar

Zeer goede reinigende werking en bui-
tengewoon “materiaalvriendelijk” zoals 
dit normaliter slechts met pH-neutrale 
producten kan worden bereikt. 

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

220 kg
  20 l
  10 l
    5 l

Art.-Nr.

4043 13
4043 26
4043 30
4043 33

Chemisch-thermische desinfectie
neodisher® Septo DN

Desinfectiemiddel, vloeibaar

Bactericide, tuberculocide, 
fungicide en virucide

Zeer “materiaalvriendelijk” en 
geurarm door een speciale combinatie 
van werkzame stoffen. Risico op
inademing lager dan bij gewone desin-
fectiemiddelen met een hoger gehalte 
glutaardialdehyde. Geschikt voor alle 
endoscopen van gerenommeerde
fabrikanten.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

220 kg
  20 l
  10 l 
   5 l

Art.-Nr.

4010 13
4010 26
4010 30
4010 33

neodisher® Septo PAC

Desinfectiemiddel, vloeibaar

Bactericide, fungicide, tuber-
culocide, virucide, sporicide

Op basis van perazijnzuur, slechts één 
werkzame stof, geen activator nodig! 
Snelle en veilige desinfectie met een 
breed werkingsspectrum bij 25 °C. 
Materiaalvriendelijkheid bewezen op 
basis van duizenden reinigingscycli. 
Bevat geen aldehyden. Procédé onder 
octrooibescherming.

Verpakking

Can

Inhoud

2 x 5 l

Art.-Nr.

4022 31

Naspoelen 
neodisher® 
MediKlar 

Naspoelmiddel, vloeibaar

Voor snel en vlekvrij drogen na afloop 
van de machinale reiniging en 
desinfectie van flexibele endoscopen. 
Resulteert in een significant kortere 
droogtijd.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

200 kg
  20 l
  10 l
    5 l

Art.-Nr.

4045 13
4045 26
4045 30
4045 33

Let alvorens het product te gebruiken op de specifi eke toepassingsparameters en de aanwijzingen in verband met de verdraagzaamheid van het materiaal. Deze gegevens staan vermeld 
in het desbetreffende Product Informatie Blad (op te vragen op www.drweigert.nl – onder de rubriek “Service”).
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Handmatige reiniging / desinfectie van 

flexibele endoscopen

Voorreiniging en eerste desinfectie
neodisher® 
Septo PreClean

Voorspoel- en desinfectie-
middel, vloeibaar
Bactericide, fungicide, 
tuberculocide, beperkt virucide

Voor handmatige reiniging en des-
infectie voorafgaand aan het 
machinale proces. Met goede reini-
gende werking en zeer “materiaal-
vriendelijk”; niet proteïnefixerend. 
Bevat geen aldehyden en quaternaire 
ammoniumverbindingen.

Verpakking

Can
Flacon

Inhoud

    5 l
6 x 2 l

Art.-Nr.

4503 35
4503 42

Voorreiniging en reiniging
neodisher® 
MediClean forte 

Universeel alkalisch reinigings-
middel, vloeibaar

Bevat kaliloog (KOH) en tenside

Het eerste alkalische reinigingsmiddel 
voor flexibele endoscopen, “materiaal-
vriendelijk” ondanks een hoge 
pH-waarde. Uitstekende reinigende 
werking ook bij lage temperaturen. 
Resten van ingedroogd en gedenaturali-
seerd bloed worden volledig verwijderd. 
Hernieuwde afzetting van proteïneresten 
wordt voorkomen.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

220 kg
  20 l
  10 l
    5 l

Art.-Nr.

4050 13
4050 26
4050 30
4050 33

neodisher® 
MediClean 

Mildalkalisch, enzymatisch 
reinigingsmiddel, vloeibaar 

Zeer goede reinigende werking en 
buitengewoon “materiaalvriendelijk”, 
zoals dit normaliter slechts met 
pH-neutrale producten kan 
worden bereikt.

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

220 kg
  20 l
  10 l
    5 l

Art.-Nr.

4043 13
4043 26
4043 30
4043 33

Let alvorens het product te gebruiken op de specifi eke toepassingsparameters en de aanwijzingen in verband met de verdraagzaamheid van het materiaal. Deze gegevens staan vermeld in 
het desbetreffende Product Informatie Blad (op te vragen op www.drweigert.nl – onder de rubriek “Service”).
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Reiniging van 

ondersteken en urinalen

Reiniging 

neodisher® SBR extra

Reinigingsmiddel, vloeibaar

Verwijdert zelfs hardnekkig vuil, zoals 
kalkzeepranden en residuen van 
cytostatica uit menselijke afschei-
ding. Geschikt voor bedpanspoelers 
die voorzien zijn van een geëigende 
doseerpomp.

Verpakking

Vat
Can
Can*
Can*

Inhoud

200 kg
  10 l
    5 l
    5 l

Art.-Nr.

4007 13
4007 30
4007 33
4007 35

Kalkafbinding en naspoeling

neodisher® SBK

Gecombineerd middel voor 
kalkafbinding en naspoelen, 
vloeibaar

Op basis van organische zuren. Voor-
komt kalkaanslag in stoomopwekkers, 
leidingen en sproeikoppen. Voor 
snelle en vlekvrije droging. Laagschui-
mend. neodisher® SBK is geschikt 
voor zuurbestendige bedpanspoelers.

Verpakking

Vat
Can*
Can*

Inhoud

200 kg
    5 l
    5 l

Art.-Nr.

4006 13
4006 33
4006 35

neodisher® SBN 

Gecombineerd middel voor 
kalkafbinding en naspoelen, 
vloeibaar

Speciale combinatie op basis van 
organische zuren en tensiden. Voor-
komt, ook bij hoge waterhardheid, 
kalkaanslag in stoomopwekkers, 
leidingen en sproeikoppen. Voor opti-
male en vlekvrije droging. neodisher® 
SBN is geschikt voor zuurbestendige 
bedpanspoelers. 

Verpakking

Can*
Can*

Inhoud

    5 l
    5 l

Art.-Nr.

4042 33
4042 35

neodisher® SBX

Middel voor kalkafbinding, 
vloeibaar

Ter voorkoming van kalkaanslag in 
stoomopwekkers. neodisher® SBX
is geschikt voor alle bedpanspoelers. 

Verpakking

Vat
Can
Can
Can

Inhoud

230 kg
  20 l
  10 l
     5 l

Art.-Nr.

4015 13
4015 26
4015 30
4015 34

Let alvorens het product te gebruiken op de specifi eke toepassingsparameters en de aanwijzingen in verband met de verdraagzaamheid van het materiaal. Deze gegevens staan vermeld 
in het desbetreffende Product Informatie Blad (op te vragen op www.drweigert.nl – onder de rubriek “Service”).
* xxxx 35 = Euro-can (UN), xxxx 33 = compact-can (UN)
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Reiniging / desinfectie van

bedden en operatietafels

Machinale reiniging en desinfectie

neodisher® 
Dekonta

Gecombineerd reinigings- en 
desinfectiemiddel, vloeibaar

Bactericide, beperkt virucide

Voor machinale reiniging en desinfectie 
van bedden, instrumentencontainers 
en operatietafels in daartoe bestemde 
installaties (bij voorkeur met een 
circulatiesysteem). 

De effectiviteit is gedocumenteerd in 
onafhankelijke testrapporten. 

Verpakking

Vat
Can

Inhoud

200 kg
  20 kg

Art.-Nr.

4005 13
4005 26

Naspoeling

neodisher® TN

Naspoelmiddel, vloeibaar

Voor een betere droging van sterk 
vochtvasthoudende materialen, zoals 
kunststoffen, pH-neutraal.

Verpakking

Vat
Can

Inhoud

200 kg
  20 l

Art.-Nr.

3115 13
3115 26

neodisher® BP

Naspoelmiddel, vloeibaar

Voor naspoeling en gelijktijdige 
smering van bewegende delen van 
bedframes en containers. 
Tevens corrosiebescherming.

Verpakking

Vat
Can

Inhoud

180 kg
  20 l

Art.-Nr.

4307 13
4307 26

Let alvorens het product te gebruiken op de specifi eke toepassingsparameters en de aanwijzingen in verband met de verdraagzaamheid van het materiaal. Deze gegevens staan vermeld in 
het desbetreffende Product Informatie Blad (op te vragen op  www.drweigert.nl – onder de rubriek “Service”).
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Desinfectiemiddel voor oppervlakken

neoform MED Spray 

Alcoholisch desinfectiemiddel 
voor oppervlakken

Bactericide, fungicide, 
tuberculocide, beperkt virucide

Alcoholhoudende spray voor 
desinfectie van medische producten.

Vermeld op de lijst van de VAH
(voorheen DGHM).

Verpakking

Can
Flacon

Inhoud

10 l
10 x 1 l

Art.-Nr.

4502 30
4502 44

Let alvorens het product te gebruiken op de specifi eke toepassingsparameters en de aanwijzingen in verband met de verdraagzaamheid van het materiaal. Deze gegevens staan vermeld 
in het desbetreffende Product Informatie Blad (op te vragen op www.drweigert.nl – onder de rubriek “Service”).

Desinfectie van oppervlakken
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“Intelligente” dosering – procesbeveiliging – data management

Moderne doseersystemen met data management voor automatische bediening en bewaking van reinigings- 
en desinfectieapparatuur zijn een basisvoorwaarde voor een veilig, reproduceerbaar procesverloop, contro-
leerbaarheid en duurzaam optimale resultaten bij de reiniging van instrumenten. 

Onze specialisten ontwerpen, produceren, installeren en onderhouden alle soorten installaties, van het een-
voudigste doseerstation tot gecentraliseerde systemen voor meerdere apparaten, waarbij de hoogste eisen 
worden gesteld aan gegevensverzameling en -beheer. De beste kwaliteit, functionaliteit en professionaliteit 
staan bij ons hoog in het vaandel. Plan uw nieuwe installaties en verbouwingen van begin af aan samen met ons!

Centrale doseerininstallaties

Centrale doseerinstallaties bedienen meerdere apparaten. De plaats van installatie van de systemen is niet 
gebonden aan de plek van de spoelmachines. 

Het gebruik van grote vaten is niet alleen economischer in het gebruik, maar ook zeer gebruikersvriendelijk 
met het oog op de veiligheid van de werkplek. Omslachtige handelingen met cans behoren tot het verleden 
daar de dosering binnen een gesloten systeem plaatsvindt. Het weigomatic® modulesysteem combineert 
individuele oplossingen met een grote mate van flexibiliteit en een diversiteit aan mogelijkheden voor latere 
uitbreidingen. Wij plannen voor u de doseerinstallatie die perfect aansluit op uw behoeften!

weigomatic® data management 

Met het weigomatic® data management systeem worden belangrijke kwalitatieve elementen geïntegreerd in 
het reinigings- en desinfectieproces. Zo kunnen alle relevante gegevens, zoals de bedrijfsduur van machines, 
temperaturen, verbruikte hoeveelheden water en reinigingsmiddelen continu worden verzameld en vast-
gelegd via de geheugeneenheid en overzichtelijk worden weergegeven op een PC of op een “touch panel”, 
vanaf uw bureau worden ingezien en geëvalueerd, en lokaal of via het internet worden geanalyseerd en 
beoordeeld. Dit staat garant voor de grootst mogelijke efficiëntie en vroegtijdige opsporing van fouten en 
storingen - een must voor alle gevalideerde processen en voor een optimale procesbeveiliging. 

Doseersystemen
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Doseersystemen

weigomatic® productvoorraadhouder 

Een ruimte- en kostenbesparende oplossing voor de dosering , via een centrale doseerinstallatie, van een 
aantal reinigings- en desinfectiemachines werkend met dezelfde producten. Voor ieder product is nog slechts 
één pomp en één doseerleiding nodig om het vanuit het voorraadvat naar de weigomatic® doseercontainer 
te transporteren. Van hier uit vindt de dosering naar de afzonderlijke spoelmachines plaats via doseer-
pompen die standaard in de spoelmachine aanwezig zijn. Dit leidt tot een duidelijke ruimtebesparing en 
verlaging van de materiaal- en montagekosten voor de doseereenheid. 

weigomatic® Concept 

Standaard doseersysteem voor vloeibare reinigings- en desinfectiemiddelen ten behoeve van één 
reinigings- en desinfectiemachine. Voor machines van alle grootten. Afhankelijk van de toepassing 
kunnen de weigomatic® Concept slangdoseringspompen en geleidbaarheidsregelaars individueel worden 
gecombineerd in een modulesysteem. De dosering is in verhouding tot de behoefte, indien gewenst ook 
gestuurd conform richtwaarden. 

Doseerapparaten voor desinfectiemiddelen

Voor het aanmaken van gebruiksklare oplossingen van reinigings- en desinfectiemiddelen op basis van con-
centraten bieden wij mengapparaten met een stevige behuizing van roestvast staal voor wandmontage. 
Deze apparaten onderscheiden zich door de eenvoudige bediening, schakelen automatisch uit wanneer er 
geen product aanwezig is en beschikken over een niveaubewaking. 
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Doseerhulpmiddelen

Sproeikop
Sproeikop voor neoform MED Spray

Art.-Nr.
950000

Dispensers en pompjes
Drukdispenser voor neodisher® Septo PreClean (2 l flacon)
Pompje voor 5 l en 10 l cans (20 ml/slag)
Voor 20 l cans (20 ml/slag)

Art.-Nr.
980703
980701
980700

Doseer- en maatbekers
Doseerschepje 30 g
200 ml doseerbeker met schaalverdeling
500 ml maatbeker met schaalverdeling
1000 ml maatbeker met schaalverdeling

Art.-Nr.
950010
950070
980106
980100

Aftapkraan
Voor 5 l en 10 l can
Voor 20 l can
Voor 220 l vat 

Art.-Nr.
980004
980003
980002
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neodisher® 
OXIVARIO adapter Voor het aansluiten van neodisher® OXIVARIO

(5 l can) op een Miele reinigings en desinfectiemachine

Art.-Nr.
981012

Dopsleutel
Voor 5 l en 10 l can 
Voor 20 l can

Art.-Nr.
981004
981002

Doseerhulpmiddelen 
voor vaten Dopsleutel voor gemakkelijk openen van vaten

Idem (aluminium)
Trechter
Handpomp
Wig
Steekkar
Opvangbak voor twee vaten

Art.-Nr.
981000
981005
980311
980308
980312
980310
076390

Persoonlijke veiligheid-
suitrusting Veiligheidshandschoenen

Veiligheidsbril
Oogspoelflacon

Art.-Nr.
988005
988006
988007

Doseerhulpmiddelen
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Service ter plaatse
Bij problemen en vragen met betrekking tot hygiëne
helpen wij u uiteraard graag – onze adviseur staat 
altijd voor u klaar – gegarandeerd ook bij u in de 
buurt. Kijk ook op onze internetsite voor meer 
service-informatie: 

www.drweigert.nl
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Dr. Weigert managementsysteem – gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001/13485/14001

Chemische Fabrik Dr. Weigert 
GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120
E-Mail: info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert France SAS
Centre d’Affaires Paris Nord
Tour AMPERE 3 · B.P. 218
F-93153 Le Blanc-Mesnil Cedex
Tel.: +33-1-48 67 90 33
Fax: +33-1-48 67 29 14
E-Mail: info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert   
Handelsgesellschaft m.b.H.
Altmannsdorfer Straße 89
A-1120 Wien
Tel.: +43-1-803 10 00-0
Fax: +43-1-803 10 00-20
E-Mail: info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 18
PL-03-906 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
Fax: +48-22-617 81 21
E-Mail:
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert Hungaria Kft.
Gömb u. 17/A
H-1139 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
Fax: +36-1-239 09 23
E-Mail: info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14
NL-9404 RK Assen
Tel.:  +031-592-31 93 93
Fax :  +031-592-31 01 17
E-Mail:  info@drweigert.nl
www.drweigert.nl


