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Oblast použití: 

 

Cílená rychlá dezinfekce  
• Povrchy zdravotnických produktů, jako např. 

operační stoly a ostatní povrchy v 
nemocnicích, jakož i v lékařských a zubařských 
ordinacích  

• Povrchy a zařízení ve farmaceutickém a 
kosmetickém průmyslu 

• Povrchy v laboratořích, např. laboratorní stoly 
• Vhodné i pro použití v dávkovači utěrek 

z netkané textilie neoform wipes RTF 
společnosti Dr. Weigert 

 
Spektrum výkonů: 

 

• Baktericidní, levurocidní, fungicidní, 
tuberkulocidní účinnost dle metod VAH1 a EN2, 
jakož i omezená virucidní účinnost dle metod 
RKI/DVV3-potvrzeno znaleckým posudkem  

• Kromě toho omezeně virucidní PLUS (účinný 
proti norovirům a adenovirům), jakož i účinný 
proti rotavirům 

• Použití v dávkovači utěrek z netkané textilie 
neoform wipes RTF společnosti Dr. Weigert 
splňuje požadavky aktuálních doporučení 
VAH4 

• Dezinfikované plochy musí být odolné proti 
dezinfekčním prostředkům s obsahem alkoholu 

• Není vhodný pro dezinfekci akrylátového skla 
(plexisklo) 

• Uveden v seznamu VAH1 

• Zapsáno v seznamu dezinfekčních prostředků 
IHO5 

 
 

Zvláštní vlastnosti: 

 

• Rozsáhlá účinnost již po krátké době působení  
• Rychlé oschnutí beze zbytků, není nutné 

opláchnutí 
• Neobsahuje aldehydy, barviva a parfémové 

složky 
 
 
 

 

Použití a dávkování: 

Neředěným přípravkem neoform Rapid namočte 
vyčištěné, suché plochy a plochy, které se mají 
dezinfikovat, otřete. Plochy musí být úplně 
smáčené přípravkem neoform Rapid. Podle 
požadované účinnosti dezinfekce dodržujte níže 
uvedené doby účinnosti. 

Upozornění pro aplikaci při použití v dávkovači 
utěrek z netkané textilie neoform wipes RTF si 
prosím zjistěte z letáku neoform wipes RTF. 
Nasáté utěrky neoform wipes lze v případě řádně 
uzavřeného dávkovacího systému používat až 28 
dní. 
 

 malé zatížení, 20 °C 
(předčištěné plochy) 

baktericidní  
(VAH1, EN 13727, EN 
16615) 

neředěný, 1 min 

levurocidní  
(VAH1, EN 13624, EN 
16615) 

neředěný, 1 min 

fungicidní (EN 13697) neředěný, 3 min 
tuberkulocidní (EN 14348) neředěný, 30 s 
omezeně virucidní 
(vč. HIV, HBV, HCV)  
(EN 14476, RKI/DVV³) 

neředěný, 15 s 
 

omezeně virucidní PLUS 
(adenovirus, norovirus, 
včetně všech obalených 
virů) 
(EN 14476) 

neředěný, 2 min 

účinný proti norovirům 
(MNV6) (EN 14476) neředěný, 2 min 

účinný proti adenovirům 
(EN 14476) neředěný, 1 min 

účinný proti rotavirům 
(EN 14476) neředěný, 1 min 

seznam VAH1 neředěný, 5 min 
 

Je nutné dbát na to, aby se přípravek neoform 
Rapid nenanášel v příliš velkém množství 
(maximálně 50 ml na m2 na ošetřovanou plochu a 
max. 100 ml na m2 podlahové plochy prostoru) z 
důvodu obsahu alkoholu. Pečlivě si prosím 
přečtěte upozornění na nebezpečí a bezpečnostní 
upozornění a dodržujte je! 
 



 

 
 

 
 
 

 

Údaje tohoto návodu se zakládají na našich současných vědomostech a zkušenostech. Neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a pokusů.  
Právně závazné přislíbení určitých vlastností z něj nemůže být odvozeno. 
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Všeobecná upozornění pro použití: 
 

• Není určeno pro privátní použití. 
• Pro šetrné a kontrolované dávkování se 

doporučuje použití ručních dávkovacích 
pomůcek. Obraťte se prosím na nás. 

• Při ruční manipulaci s dezinfekčními 
prostředky se obecně doporučuje nosit 
rukavice.  

• Ošetření musí být provedeno podle 
doporučení KRINKO7 a BfArM8 a Provozního 
nařízení pro zdravotnické produkty vhodnými 
schválenými postupy. 

• Respektujte prosím doporučení k ošetření 
výrobce zdravotnických produktů a povrchů. 

• Nemísit s jinými produkty. 
• Dezinfekční prostředky používejte opatrně. 

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a 
informace o produktu. 

 
Posudky: 
Dezinfekční účinnost byla potvrzena odbornými 
posudky. Posudky na vyžádání rádi poskytneme k 
dispozici. 
 
Technická data: 

Viskozita < 10 mPa s (neředěný, 20 °C) 
Hustota 0,9 g/cm3 (20 °C) 
Bod 
vzplanutí 

27 °C dle DIN 22719 

 
Složení: 
Účinné látky ve 100 g: 
35,0 g propan-1-ol 
25,0 g ethanol 
 
CE značení:  
 

neoform Rapid splňuje specifikace vyplývající z 
evropské legislativy pro zdravotnické produkty. 
 
Pokyny pro skladování: 
Při skladování musí být dodržena teplota mezi -15 
a 25 °C. Obaly uchovávejte nepropustně 
uzavřené. 
Při správném skladování použitelné 3 roky. 
Použitelné do: viz potisk na etiketě za 
symbolem . 

Nebezpečí a bezpečnostní upozornění:  
 

Bezpečnostní, jakož i ekologické informace 
naleznete v bezpečnostních datových listech ES. 
Ty jsou k dispozici na adrese www.drweigert.de v 
rubrice „Service/Downloads“. 
 
 

Likvidovat pouze zbytků zbavené a uzavřené 
zásobníky. Likvidace zbytků obsahu: viz 
bezpečnostní datový list. 
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_________________________________________________________________ 

1 Verbund für Angewandte Hygiene (Sdružení pro aplikovanou hygienu)  
2 Evropské zkušební metody 
3 Podle testovacích předpisů Ústavu Roberta Kocha (RKI) a Deutsche 

Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten (DVV) (Německá 
asociace pro boj s virovými onemocněními) 

4 Doporučení pro kontrolu kritických bodů u použití systémů zásobníků 
utěrek v namáčecím systému pro dezinfekci ploch (Hyg Med 2012; 37-
11) 

5 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Průmyslové sdružení 
pro hygienu a ochranu povrchů)  

6 Murines Norovirus 
7 Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (Komise 

pro nemocniční hygienu a prevenci infekcí) v Ústavu Roberta Kocha 
8 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Spolkový institut 

pro léčiva a zdravotnické prostředky)  

  
 


