Hygiëne met Systeem

Medisch

neodisher® –
een garantie voor

maximale
hygiëne.

Voor het reinigen van ondersteken
en urineflessen.

neodisher® SBN plus –
speciale naspoeling voor ondersteken.
Omschrijving:

neodisher® SBN plus
Effectieve speciale naspoeling voor het reinigen van ondersteken en urineflessen
• Met frisse lindebloesemgeur tegen onaangename geurtjes
• Voor reinigings- en desinfectieapparaten met
stoomdesinfectie

• Voor het oplossen van kalk en naspoeling bij het reinigen van
ondersteken en urineflessen in reinigings- en desinfectieapparaten met stoomdesinfectie
• Voor snel en vlekvrij drogen
• Geschikt voor zuurbestendige ondersteekspoelers
• Bij hardnekkig vuil wordt het gebruik van neodisher® SBR
extra aanbevolen, een speciale reiniger voor ondersteken en
urineflessen

Desinfectie met hete stoom:
• Bij ondersteekspoelers met thermische reinigingsprocessen vindt
de desinfectie met een mengsel van heet water en stoom plaats
• De generator vormt het centrale gedeelte van het spoelapparaat
en dient tegen kalkaanslag te worden beschermd, aangezien dit
langere opwarmtijden, een hoger stroomverbruik, oververhitting
en daarmee beschadiging van de verwarmingsspiralen kan
betekenen
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* Het product is verkrijgbaar in twee verschillende 5 l-verpakking: bij artikel 4792 35 is de
verpakking hoger, bij artikel 4792 33 daarentegen vlakker en langer.

Onze kennis – uw voordeel:
• tegen zuur werkende speciale naspoe
ling op basis van organische zuren

• voorkomt kalkaanslag in de generator, spoelkamer en op het af te
spoelen materiaal op effectieve wijze

• met speciale onthardingselementen
voor een effectieve vermindering van
de waterhardheid

• te gebruiken bij alle waterhardheden

• met de frisse geur van lindebloesem

• gaat onaangename geuren tegen

• met schuimarme tensiden

• voor optimaal, snel en vlekvrij drogen zonder kalkaanslag

Goed op de zuurbestendigheid van doseersystemen en generatoren letten.
Zie het betreffende gegevensblad voor nadere productinformatie en gebruiksadviezen.

neodisher® Reiniging –
Hardheid verminderend & naspoeling.
neodisher® SBR extra

neodisher® SBK

Voor materiaal milde reiniger die zelfs hardnekkig vuil
verwijdert

Gecombineerd hardheid verminderend- en naspoelmiddel op
basis van organische zuren

• Ter ondersteuning van het reinigen van sterke vervuilingen
(zoals kalkzeepresten resten van cytostatica uit menselijke
afscheidingen)

• Ter voorkoming van kalkafzettingen in de generator,
leidingen en sproeikoppen
• Voor snel en vlekvrij drogen

• Voor ondersteekspoelers die met een bijbehorende doseer
pomp zijn uitgerust
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• Geschikt voor zuurbestendige ondersteekspoelers
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neodisher® SBN

neodisher® SBX

Gecombineerd hardheid verminderend- en naspoelmiddel op
basis van organische zuren

Licht alkalische vloeistoffen voor vermindering van de waterhardheid

• Ter voorkoming van kalkafzettingen in de generator,
leidingen en sproeikoppen - zelfs bij een hoge waterhardheid

• Ter voorkoming van kalkafzettingen in de generator
• Geschikt voor alle ondersteekspoelers

• Voor snel en vlekvrij drogen
• Geschikt voor zuurbestendige ondersteekspoelers
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* Het product is verkrijgbaar in twee verschillende 5 l-verpakking: bij artikel xxxx 35 is de verpakking hoger, bij artikel xxxx 33 daarentegen vlakker en langer.
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Hygiëne met Systeem

Op het gebied van
hygiëne altijd paraat –
in Europa en

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

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11 / 12 a
1100 Wien
Tel.: +43-1-99460 6275
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG
Baarerstrasse 14
6300 Zug
Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch

Dr. Weigert España
Edificio Cuzco IV
Paseo de la Castellana 141,
Planta 8
28046 Madrid
Tel.: +34-91 572 65 77
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspail
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy CDG Cedex
Tel.: +33-1-48 67 90 33
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft.
Hunyadi János út 16
1117 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
Info@drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14
9404 RK Assen
Tel.: +31-592-31 93 93
info@drweigert.nl

Dr. Weigert management system – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

Dr. Weigert UK Ltd
Watling Court, Orbital Plaza,
Watling Street, Cannock
WS11 oEL
Tel.: +44-1543 404 633
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A
01-531 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
office_pl@drweigert.com
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