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… pojem pro špičkovou strojní  hygienu

Dr. Weigert
Strojní čištění a dezinfekční postupy ve službách 
a průmyslu se objevily v souvislosti s technickým 
pokrokem na počátku 20. století.
Firma Dr. Weigert se stala součástí tohoto 
procesu již na samém počátku v roce 1912.
Neustále vylepšované prostředky a koncepce 
čištění firmy Dr. Weigert – úzce rozvíjené 
ve spolupráci s předními firmami ve výrobě 
mycích, čisticích a dezinfekčních zařízení – 
byly a jsou značkou pro nejlepší výsledky, které 
bez problémů splňují mezinárodní hygienické, 
bezpečnostní a technické požadavky.

Dr. Weigert & MMM Group
Firmy Dr. Weigert a Münchener Medizin Mechanik – 
MMM Mnichov, zakladatel MMM Group, 
těsně spolupracují již desetiletí na poli metod 
strojního mytí, čištění a dezinfekce v oblastech 
zdravotnictví, laboratoří a gastronomie. 
Na základě této spolupráce bylo vyvinuto 
již mnoho nových přístrojů firmy MMM 
s dávkovacím zařízením a aplikačních prostředků 
firmy Dr. Weigert. Optimální symbióza 
technologie výrobních procesů, založená 
na tradici a společných cílech, představuje pro 
zákazníky na celém světě solidní a spolehlivou 
základnu se svým spektrem služeb.

BMT Medical Technology s.r.o. je vedoucím 
českým výrobcem zdravotnické techniky 
využívající nejnovějších technologií ve vývoji 
a výrobě v oblasti sterilizační a teplotní 
techniky.

BMT Medical Technology s.r.o. má certifikovaný 
systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 
a rozšířeného systému jakosti pro výrobce 
zdravotnických prostředků podle ČSN EN 13485.

BMT Medical Technology s.r.o. získala důvěru 
předních renomovaných notifikovaných 
a autorizovaných osob v Evropské unii 
a v České republice a to oprávněním udělovat 
evropskou  značku shody CE 0123 na své 
výrobky.

BMT Medical Technology s.r.o., společně 
s našimi partnery, Váš nový kvalifikovaný 
dodavatel prostředků a služeb firmy Dr. Weigert.

BMT Medical Technology s.r.o. Považujeme 
se za partnera našich zákazníků a naším 
nejvyšším cílem je v každém projektu pro 
individuální požadavek realizovat nejlepší 
řešení z hlediska technické dokonalosti 
i hospodárnosti. Do každého návrhu vkládáme 
kromě 80leté zkušenosti získané zpracováváním 
projektů v oblastech zdravotnictví, laboratoří 
a gastronomie po celém světě, také 
kompetentnost a kvalitu moderně řízené 
organizace. Právě pro Vás, naše zákazníky, 
BMT Medical Technology s.r.o., člen MMM 
Group, přichází s rozšířenou kolekcí svých služeb 
– s čisticími a dezinfekčními prostředky od firmy 
Dr. Weigert.

Sběr dat a analýzy
Přímo na místě naši odborníci provádí sběr 
dat, která nám umožní poskytnout Vám nejlepší 
řešení.

Zpracování řešení

Vyhodnocením Vašich dat jsme schopni vytvořit 
čisticí a dezinfekční plány, které zohledňují 
individuální ekonomické aspekty a umožní Vám 
kontrolu dávkování prostředků.

Prezentace 

Výsledek analýz Vám bude prezentován jako 
návrh řešení a bude předložen tam, kde se uvádí 
přímo do praxe.

Instalace

Nabízíme Vám technická zařízení, jako jsou 
dávkovací a kontrolní systémy, které Vám 
pomohou významně snížit náklady. 

Individuální přístup

Správné použití produktů je demonstrováno 
přímo na místě v rámci poradenství a pomoci 
poskytované zákazníkům podle individuálních 
potřeb.

Servis

Pravidelná kontrola zajišťuje bezpečnost 
a provozuschopnost Vaší čisticí a dezinfekční 
činnosti. Pozáruční servis instalovaných 
systémů je pro nás důležitý stejně tak, jako Vaše 
komplexní metodické vedení.

Školení

Vaše proškolení je nedílnou součástí naší péče 
o zákazníka. Zkušení technici Vám pomohou 
odstranit běžné rutinní problémy.

www.drweigert.cz
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Tekuté čisticí prostředky pro myčky

neodisher® Alka 220
Alkalický čisticí prostředek na nádobí.
Účinně odstraňuje zbytky škrobu a  zaschlé a  těžko odstranitelné zbytky 
potravin. Vhodný pro porcelán, nerezovou ocel a  plasty. Bez fosfátů 
a aktivního chloru. 

neodisher® Alka 400W
Alkalický čisticí prostředek na nádobí.
Univerzální čisticí prostředek. Díky aktivnímu chloru účinně odstraňuje 
škrobové usazeniny, zaschlé zbytky dietních jídel a usazeniny po kávě a čaji. 
Vhodný pro porcelán, nerezovou ocel a plasty. Vhodný pro všechny tvrdosti 
vody.

neodisher® Alka 280
Alkalický čisticí prostředek na nádobí.
Účinně odstraňuje zaschlé a těžko odstranitelné zbytky škrobu a bílkovin. 
Vhodný pro porcelán, nerezovou ocel a plasty. Bez fosfátů a aktivního chloru.

K dispozici na vyžádání.

neodisher® Alka 440
Alkalický čisticí prostředek na nádobí.
Alternativa produktu neodisher® Alka 400W bez chlorového zápachu. 
Účinně odstraňuje škrobové usazeniny, zbytky dietních jídel a  usazeniny 
po  kávě a  čaji. Vhodný pro porcelán, nerezovou ocel a  plasty.  
Bez fosfátů.

Obsah



6 7

Práškové čisticí prostředky pro myčky

neodisher® 30
Čisticí prostředek na nádobí.
Účinně odstraňuje všechny zbytky potravin a  skvrny po  kávě a  čaji. Díky 
šetrnému působení aktivního chloru může být použit na hliník, slitiny hliníku 
a stříbro.

neodisher® 80
Čisticí prostředek na nádobí.
Účinně odstraňuje všechny zbytky potravin. Připečené a těžce odstranitelné 
zbytky jídel, skvrny po  kávě a  čaji. Vhodný pro porcelán, nerezovou ocel 
a plasty.

neodisher® 82
Čisticí prostředek na nádobí. 
Alternativa produktu neodisher® 80 bez aktivního chloru na bázi aktivního 
kyslíku. Účinně odstraňuje zaschlé zbytky jídel, škrobové usazeniny a zbytky 
po kávě a čaji. Vhodný pro porcelán, nerezovou ocel a plasty.

neodisher® brilliant tabs
Čisticí prostředek na nádobí. 
Tablety s vůní citronu pro jednokomorové myčky. Účinně odstraňuji všechny 
zbytky jídel. Vhodný pro běžné nádobí, sklo, hliník, slitiny hliníku a stříbro. 
Bez aktivního chloru.

Prostředky pro speciální myčky

neodisher® Alka 2
Čisticí prostředek na nádobí. 
Přípravek určený k mytí nádob, pánví a plechů na pečení v pekárnách a maso-
zpracovatelském průmyslu. Účinně odstraňuje zbytky potravin, bílkovin 
a  škrobů, dále pak zbytky masa, uzenin, pečiva a  cukrářských výrobků. 
Vhodný pro citlivé materiály. Hliník, slitiny hliníku, nerezovou ocel a plasty.

K dispozici na vyžádání.

neodisher® Alka 500
Čisticí prostředek na sklenice.
Přípravek určený pro myčky sklenic a k čištění trysek zpěňovacích zařízení. 
Účinně odstraňuje zbytky džusů, nápojů (pivo, víno), mléka apod. Pachově 
neutrální.

neodisher® Alka 300
Čisticí prostředek na nádobí. 
Přípravek určený pro myčky kontejnerů a  zavážecích vozíků. Účinně 
odstraňuje krev, bílkoviny a organické zbytky. Vhodný pro hliník, nerezovou 
ocel a plasty.
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Prostředky pro oplachování

neodisher® GL
Kyselý prostředek pro oplachování.
Speciální leštidlo do myček sklenic. Přípravek vykazuje velmi dobrou smáčecí 
schopnost pro sklo, glazované povrchy a zároveň urychluje schnutí sklenic. 

neodisher® brilliant dry
Kyselý prostředek pro oplachování.
Speciální oplachový prostředek s  kyselinou citronovou pro vysoký lesk 
nádobí. Přípravek je určen i pro myčky s krátkým programem. Vhodný pro 
porcelán, nerez, stříbro, postříbřené příbory a sklenice.

neodisher® TS
Kyselý prostředek pro oplachování. 
Speciální oplachový prostředek pro myčky nádobí, kontejnerů, transportních 
vozíků, umělohmotných nádrží a  v  dekontaminačních zařízeních. Vhodný 
pro kovové materiály, porcelán a plasty.

neodisher® TN
Neutrální prostředek pro oplachování. 
Oplachový prostředek s inhibitory koroze a pro těžce smáčitelné materiály. 
Vhodný pro nádobí, kontejnery a těžce smáčitelné plasty.

K dispozici na vyžádání.

Prostředky pro odstraňování vodního 
kamene, namáčení a předčištění

neodisher® special plus
Kyselý prostředek pro odvápnění.
Určen pro strojní i ruční odstranění vápenatých usazenin z myček a k čištění 
přístrojů pracujících s horkou vodou. Vhodný pro sklo, porcelán, nerezové 
materiály a plasty.

caraform® special
Kyselý prostředek pro odvápnění.
Čisticí prostředek na bázi kyseliny citronové pro ruční odstranění vápenatých 
usazenin, špíny a rzi. Vhodný pro sklo, porcelán, nerezovou ocel a plasty.

neodisher® CM special
Kyselý prostředek k odvápnění kávovarů.
Přípravek pro odvápnění kávovarů a  automatů na  teplé nápoje. Účinně 
odstraňuje vápenaté zbytky ze všech částí zařízení.
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Prostředky pro leštění, čištění a ošetřování zařízení Prostředky speciální

neoblank
Speciální prostředek k ošetření nerezi. 
Přípravek se používá k  ochraně, ošetření a  promazání nerezových ploch 
a vybavení. Povrchy získají rovnoměrně čistý, matně lesklý vzhled bez otisků 
prstů, šmouh, skvrn a zbarvení.

neoblank Spray
Speciální prostředek k ošetření nerezi ve spreji.
Přípravek se používá k  ochraně, ošetření nerezových ploch a  vybavení. 
Povrchy získají rovnoměrně čistý, matně lesklý vzhled bez otisků prstů, 
šmouh, skvrn a zbarvení. Přípravek může být používán ke zvláštnímu ošetření 
zámků, pantů a kloubů.

neodisher® sol
Čisticí prostředek. 
Speciální čisticí disperze pro šetrné čištění povrchů a předmětů vyrobených 
z nerezu, hliníku, sklokeramických desek, sanitárního porcelánu a smaltu.

neodisher® CombiClean
Čisticí prostředek pro konvektomaty. 
Přípravek pro ruční čištění konvektomatů a horkovzdušných trub, grilů a pro 
strojové čištění konvektomatů s automatickým mycím systémem.

neodisher® CombiDry
Kyselý prostředek pro oplachování. 
Speciální oplachový prostředek pro použití v konvektomatech s automatickým 
mycím systémem.

K dispozici na vyžádání.

neodisher® CM P 
Prostředek k čištění kávovarů. 
Přípravek pro čištění a údržbu kávovarů a automatů na teplé nápoje. Účinně 
odstraňuje zbytky kávy, oleje, taninu a další těžce odstranitelné zbytky.

neodisher® CM tabs 
Tablety k čištění kávovarů.
Přípravek pro čištění a údržbu kávovarů. Účinně odstraňuje zbytky kávy, 
oleje a další těžce odstranitelné zbytky.
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Tekuté čisticí prostředky pro všeobecné použití Prostředky pro čištění a dezinfekci ploch a povrchů

caraform® active
Čisticí prostředek.
Intenzivní odmašťovací prostředek. Účinně odstraňuje špínu a  mastné 
povlaky z  odsavačů par, pracovních ploch a  povrchů. Vhodný pro sklo, 
porcelán, nerezovou ocel a plasty. 

caraform® citro
Neutrální čisticí prostředek na nádobí. 
Přípravek je určen pro ruční čištění nádobí všeho druhu, jako jsou hrnce, 
pánve, příbory a sklenice. Vyznačuje se příjemnou vůní citrónu.

caraform® universal
Neutrální čisticí prostředek. 
Přípravek je určen pro ruční čištění nádobí, přístrojů a  pracovních ploch 
a povrchů všeho druhu. Vhodný pro sklo, porcelán, nerezovou ocel a plasty. 
Bez parfemace.

neodisher® Standard
Kyselý čisticí prostředek. 
Přípravek je určen pro čištění v sanitární oblasti. Účinně odstraňuje vápenaté 
a hořečnaté usazeniny, močové usazeniny, mýdlo, mastnotu a olej.

neoform K plus
Tekutý čisticí a dezinfekční prostředek na plochy, povrchy a zařízení. Čisticí 
a dezinfekční prostředek s baktericidní, omezeně virucidní účinností a proti 
kvasinkám. Prostředek je určen pro zdravotnictví, laboratoře a potravinářský 
průmysl.

neoform Rapid
Bezaldehydový, alkoholový dezinfekční prostředek. 
Určen pro rychlou dezinfekci ploch a  povrchů. Spektrum účinnosti je 
baktericidní, fungicidní na mikroskopické kvasinkové houby, tuberkulocidní, 
omezeně virucidní.
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... používání těchto přípravků je doporučeno firmou

Podrobné informace k jednotlivým prostředkům naleznete v technických a bezpečnostních 
listech, které jsou k dispozici na webových stránkách www.drweigert.cz

triformin HR
Mýdlový čisticí prostředek s ochranným účinkem. 
Přípravek je určený k  čištění rukou v  laboratořích, nemocnicích 
a potravinářském průmyslu.

triformin wash 
Mycí emulze na ruce a tělo. 
Šetrná k pokožce, dermatologicky testováno.

K dispozici na vyžádání.

triformin care
Krém na pokožku po práci. 
Šetrný k pokožce dermatologicky testováno. Bez parfémů.

K dispozici na vyžádání.

triformin protect
Chrání pokožku před vysoušením. 
Šetrný k pokožce dermatologicky testováno. Bez parfémů.

K dispozici na vyžádání.

Prostředky na ruce Příslušenství

Dávkovací pumpičky pro kanystry

Klíče na otevírání kanystrů

Dávkovač tekutého mýdla

Dávkovače pro myčky



Seznamte se s naší další nabídkou...

BMT Medical Technology s.r.o. 

Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno

Tel.: +420 545 537 347 

fax: +420 545 211 750 

e-mail: martin.videman@bmt.cz 

www.bmt.cz, www.drweigert.cz DR.WEIGERT_BROZURA-GASTRO – 02/2020 – CZ/PR

Více aktuálních informací pro Vás 
kdekoliv a kdykoliv na internetu

Více aktuálních informací 
pro Vás kdekoliv a kdykoliv 
na internetu ...

www.bmt.cz


