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Onze ervaring
voor uw zekerheid
neodisher® - Bijna 50 jaar geleden
heeft de machinale vaatwasser zijn
intrede gedaan en heeft sindsdien
een zeer snelle ontwikkeling ondergaan. Vandaag de dag is neodisher®
het overkoepelende merk van een
omvangrijk product- en dienstverleningsprogramma. Of het nu om
bedrijfskeukens, laboratoria,
medisch-technische of industriële
toepassingen gaat, neodisher®
wordt wereldwijd met succes
toegepast. Oplossingen op alle
terreinen: efficiënt, veilig en
milieuvriendelijk.

Instrumentenreiniging en
desinfectie
Al meer dan 30 jaar begeleidt
neodisher® de technische ontwikkeling
van de reiniging en desinfectie van
medische instrumenten. Op de markt
is neodisher® normbepalend.
In nauwe samenwerking met de
producenten van reinigingsautomaten werden er reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen
ontwikkeld en procédés ontworpen,
die een machinale reiniging van
medisch-technische benodigdheden zoals
chirurgische instrumenten, anesthesiematerialen,
endoscopen etc. mogelijk hebben gemaakt.
neodisher® producten garanderen een optimaal
resultaat en een lange levensduur van hoogwaardige apparatuur.

Reiniging van
laboratoriumglas
Dr. Weigert heeft voor de machinale reiniging van laboratoriumglas
pionierswerk verricht en kan daarbij bogen op meer dan 30 jaar ervaring.
Zorgvuldige reiniging zonder achterblijvende reststoffen is de basis
voor precieze analyseresultaten. De verschillende
taakgebieden van laboratoria veroorzaken
veel verschillende soorten verontreinigingen met diverse fysische
en chemische eigenschappen.
neodisher® staat garant voor
uitmuntende resultaten, zelfs
als er zeer hoge eisen worden
gesteld. Voor iedere
probleemstelling ontwikkelen
onze neodisher®-adviseurs
en servicetechnici het
optimale reinigingsprogramma.

neodisher® – uw partner voor

perfecte hygiëne
Hygiëne in de
professionele
keuken
Bij machinaal vaatwassen is het van
groot belang om op een competente
partner te kunnen terugvallen die op
de hoogte is van uw specifieke
behoeften. Alleen zo kunnen er
hygiëneprocessen worden
gerealiseerd die niet alleen
effectief zijn, maar ook
economische voordelen bieden.
neodisher®-producten kunnen in
combinatie met alle techniekvarianten van
moderne vaatwassers worden ingezet en
garanderen in combinatie met de weigomatic®-doseersystemen een
zuinige en efficiënte werking. Ook voor hygiëne in werkruimtes en
persoonlijke hygiëne biedt neodisher® perfecte oplossingen die dagelijks
in de praktijk met succes worden toegepast.

Industriële
reiniging
Door de steeds verdergaande ontwikkeling van moderne
spoeltechnieken is het tegenwoordig mogelijk om apparatuur
en onderdelen van talrijke industriële productieprocessen
automatisch te reinigen. Bijvoorbeeld productiebakken uit
de farmaceutische en cosmetische industrie, elektronische
printplaten, racks, kwetsbare lenzen, airbags of
transportkratten van kunststof.
Als pionier en baanbreker van machinale toepassingen
heeft Dr. Weigert ook hier in nauwe samenwerking met
producenten van reinigingsautomaten en gebruikers hiervan de
juiste programma’s en reinigingsmiddelen ontwikkeld.

Producten en
probleemoplossingen
in één…
… is een belangrijk aspect bij
machinale reinigingsprocessen. De
zekerheid van hygiënisch schoon
die samengaat met optimale zuinigheid en behoud van kwetsbare
materialen.
Met neodisher® liggen deze idealen
binnen handbereik. Voor elke klant
ontwikkelt Dr. Weigert individuele
oplossingen die veel verder gaan
dan alleen maar de keuze van het
juiste reinigingsmiddel. Daarbij
vormt de zorgvuldige analyse van
de huidige situatie het uitgangspunt van elk hygiëneconcept.
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Deskundigheid
tijdens het gehele
hygiëneproces

7. Onderhoud Service
Regelmatige service- en onderhoudswerkzaam-

Zekerheid wat betreft
hygiëne gaat niet
zonder deskundig
advies. Daarom staat
bij neodisher® een
omvangrijke systeemservice centraal, waarbij
het niet alleen om verkoop
en onderhoud gaat. De adviseurs
van Dr. Weigert hebben een gedegen en praktijkgerichte opleiding gevolgd en hun kennis
wordt door middel van speciale
scholingen regelmatig up-todate gehouden en uitgebreid.
Kennis waarop u kunt
vertrouwen – deskundigheid uit
één hand.

heden zijn voor Dr. Weigert vanzelfsprekend een vast
onderdeel bij de begeleiding van complexe processen. Hierdoor is de efficiëntie van uw reinigings- en
desinfectieprocessen gewaarborgd. De neodisher® -onderhoudsservice betekent: deskundigheid uit één hand!

6. Scholing
Niet alleen de juiste omgang met reinigings- en desinfectiemiddelen, maar ook de bediening van de doseer- en
bedieningsapparatuur wordt ter plekke aan uw personeel
getoond. Wij leiden uw personeel op. Eventueel ook
extern servicepersoneel.

5. Gegevensbeheer
Door de constante registratie en documentatie

De neodisher®-adviseur ontwikkelt
met zijn know-how efficiënte concepten voor een doeltreffende
reiniging en desinfectie.
Individuele reinigingsprogramma’s
worden gezamenlijk opgesteld,
productinstructies en scholingen
vinden ter plekke plaats. Een regelmatige begeleiding garandeert
steeds optimale processen.
Kies bij hygiëne altijd voor
zekerheid.

van alle bedrijfsgegevens, zoals bijvoorbeeld het
waterverbruik en het verbruik van reinigings- en
desinfectiemiddelen, temperaturen,
		

inwerktijden etc. kunnen met één druk op
de knop gegevensoverzichten
getoond worden: gebruiksvriendelijk en eenvoudig
via een touch-screen
beeldscherm.

neodisher® – omvangrijke

deskundigheid in hygiëne

Dr.
Weigert
SysteemService

1. Behoefteanalyse
Om doelgericht advies te kunnen
geven, leggen we eerst alle belangrijke
parameters vast: van de reinigings- en
desinfectieprocédés, van de specifieke
eisen, de plaatselijke omstandigheden
tot aan bacteriologische onderzoeken.

2. Conceptontwikkeling
Op basis van deze gegevens ontwikkelen wij
individuele op uw behoeften afgestemde reinigings- en
desinfectieconcepten. Reeds in de voorfase denken
wij aan alles: het optimale procesverloop, de
producttoepassing, de juiste dosering enz.

3. Realisering
Alle processen worden volgens vaststaand concept uitgevoerd: doseringen,
inwerktijden, programmaverloop, temperaturen etc. Ook de installatie van de
technische voorzieningen zoals regelapparatuur voor doseringen wordt
door Dr. Weigert uitgevoerd.

4. Besturing
weigomatic®- en neomatik®-doserings- en
besturingssystemen bewaken automatisch de exacte dosering van
de reinigings- en desinfectiemiddelen. Tegelijkertijd wordt het
gehele proces continu geregistreerd.
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neodisher® –
ervaring en
know-how
In onze hoofdvestiging in
Hamburg beschikken wij
niet alleen over de
modernste productie- en
vulinstallaties – ook de
afdelingen onderzoek &
ontwikkeling, proces- &
toepassingstechniek en
doseertechniek & installatie
bevinden zich hier. Dit concept
biedt niet te overtreffen voordelen
voor onze klanten: gebundeld
prestatievermogen voor klantgerichte oplossingen op maat.

Om ervoor te zorgen dat
hygiëneconcepten op veilige wijze
worden uitgevoerd en langdurig
effect hebben, zijn we bij Dr.
Weigert wat betreft onderzoek &
ontwikkeling altijd een stap vooruit.
Het doel van onderzoek is daarbij
het ontwikkelen van betere producten
en het vinden van innovatieve processen.
Bovendien hechten wij grote waarde aan een
hoog zekerheidsniveau met betrekking tot de hygiëne
en gaan wij verantwoord om met waardevolle grondstoffen.
Hooggekwalificeerde medewerkers en tientallen jaren ervaring
vormen de basis voor innovatieve oplossingen. Wij streven naar
tevreden klanten!

Voor de mensen van Dr. Weigert betekent effectieve
logistiek meer dan alleen maar een levering binnen de
afgesproken tijd. Uw wensen bepalen de richtlijnen van ons
handelen. Een moderne afvultechniek staat garant voor de best denkbare
flexibiliteit tijdens het productieproces.

neodisher® – perfect door moderne

toepassingstechniek
weigomatic® –
sterk overtuigend
Doseertechniek en de installatie hiervan vormen bij Dr. Weigert een
belangrijk dienstverleningsonderdeel. Onze oplossingen onderscheiden
zich door hun marktleidende kwaliteit en professionaliteit:

· procesgerichte analyse en bepaling van zwakke punten
· centrale en niet-centrale systemen voor de dosering en besturing
van de reinigings- en desinfectiemachines / automaten.

· professionele oplossingen voor alle wensen op het gebied van

hygiëne in de werkruimte: mobiele en stationaire systemen voor
hoge- en lagedruktoepassingen alsmede apparatuur voor bijmenging

· weigomatic®-gegevensbeheer voor de registratie en overdracht van
belangrijke bedrijfs- en procesgegevens

neodisher® –
procédés
op maat
Er zijn vele factoren die de kwaliteit
van de reiniging en ook de
hygiënestandaard in de omgeving
beïnvloeden.
Uw persoonlijke praktijkadviseur
zal zorg dragen voor de optimalisering van reinigings- en desinfectieprocessen, bijvoorbeeld door
aanpassing van het programmaverloop en wateranalyses.
De continue registratie van onze
serviceactiviteiten is een belangrijk
onderdeel van uw kwaliteitsconcept.
De neodisher®-succesformule:
concepten op maat en uit één hand!

Service ter plekke
Altijd en overal
Bij problemen en vragen met betrekking tot hygiëne helpen
wij u uiteraard graag. Onze adviseur staat altijd voor u
klaar. Ook bij u in de buurt. Maak ook gebruik van onze
internetservice:

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 Management Systeem – gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001/13485/14001
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Dr. Weigert Polska Sp.zo.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.com.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
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Tel.:
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www.drweigert.nl
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