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neoform MED rapid 
alkoholový dezinfekční prostředek pro dezinfekci postřikem na zdravotnické prostředky, baktericidní, 
fungicidní na mikroskopické kvasinkové houby, tuberkulocidní, omezeně virucidní účinek 

 
Hlavní oblasti použití: Pro rychlou ruční dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků, např. operačních stolů v nemocnicích  

a lékařských a zubařských ordinacích. Je možné ho použít v utěrkovém systému Kimtech Wettask DS od fy 
Kimberly-Clark. 

 
Charakteristika: neoform MED rapid je alkoholový dezinfekční prostředek. Neobsahuje aldehydy, není parfémován.  
 
Použití a dávkování: neoform MED rapid se rozpráší jako koncentrát na dezinfikované plochy nebo nanese na jednorázovou utěrku 

a poté otře dezinfikované plochy. Plochy musí být suché, čisté nebo očištěné a musí být zcela smočeny 
přípravkem neoform MED rapid. Dezinfekční účinnosti je dosaženo po uplynutí doby dle následující tabulky: 

  

 slabé znečištění 20 °C 

Baktericidní (EN 13727) koncentrát, 1 min 

fungicidní na mikroskopické kvasinkové houby 
(EN 13624) 

koncentrát, 1 min 

Tuberkulocidní (EN 14348) koncentrát, 1 min 

omezeně virucidní (vč. HIV, HBV, HCV)  koncentrát, 15 s 

noroviry (MNV) (EN 14476) koncentrát, 2 min 

dle seznamu VAH koncentrát, 5 min 

 
  
 neoform MED rapid je možné použít pro utěrkový systém Kimtech Wettask DS od fy Kimberly-Clark: roli 

ubrousků nasaďte na zásobníkový systém. Do dózy dejte 2,25 litru, příp. 0,75 litru koncentrátu a zásobník 
pevně zavřete. Po 60 minutách jsou ubrousky důkladně nasáknuté a připraveny k použití. Pro použití ubrousek 
jednoduše vytáhněte připraveným otvorem a použijte dle potřeby. Poté zásobník opět pevně uzavřete. 
Nasáknuté ubrousky mohou být používány až 28 dní. Podle doporučení VAH je nutné zásobník po vyprázdnění 
a před opětovným použitím důkladně vyčistit, vydezinfikovat a vysušit. Zásobník Kimtech Wettask DS od fy 
Kimberly-Clark je možné čistit a dezinfikovat ručně nebo také strojně chemotermicky nebo termicky 
(termostabilní do 100 °C).  

 
 Dezinfikované plochy musí být odolné vůči alkoholovým dezinfekčním prostředkům. neoform MED rapid není 

vhodný pro dezinfekci plexiskla. 
Obecně se doporučuje používat při práci s dezinfekčními prostředky rukavice. Nemíchat s jinými prostředky. 
Pouze pro profesionální použití. 

 
Zacházejte s dezinfekčním přípravkem opatrně. Vždy si před použitím přečtěte etiketu a technický list. 

 
Technické údaje:  Specifická hmotnost (20°C): 0,9 g/cm

3
. 

Hodnota pH (koncentrát, 20°C): cca. 6,5 – 7,5. 
  Bod vznícení: 27 °C dle DIN 22719.  
 
Složení: Dezinfekční účinné látky ve 100 g: 
  25 g ethanolu  

35 g propan-1-olu 

   
Pokyny ke skladování: Nádobu skladovat uzavřenou a utěsněnou. Uchovávejte při teplotě od -15 do 25 °C. Při správném skladování je 

doba použitelnosti 3 roky od data výroby. 
 
Upozornění na nebezpečí 
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku. 
 

 Použité množství přípravku nesmí překročit 50 ml/m
2
. Celkové množství přípravku nesmí překročit 100 ml/m2 

celkové plochy místnosti.  
Dezinfekci je nutné aplikovat cíleně. Dezinfekci lze aplikovat pouze tehdy, nejsou-li v ovzduší hořlavé páry nebo 
plyny (benzín, ether apod.). Pokud nemůže být elektrické zařízení zcela vypnuto, je třeba se ubezpečit, že 
nedojde k žádnému (obzvláště automatickému) sepnutí. Horké plochy musí být před aplikací ochlazeny, během 
aplikace je nutné mít zapnutou klimatizaci nebo zajištěno větrání. Nestříkat do otevřeného ohně nebo na 
zapnutá topná tělesa. 
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Výrobce: 
   Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 

      Mühlenhagen 85, DE 20539 Hamburg 
 

 

 


