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neoform wipes RTF 
zásobníkový systém jednorázových ubrousků pro dezinfekci ploch a povrchů 
plastová nádoba s rolí ubrousků z netkané textílie 

 
Hlavní oblasti použití: Dezinfekční mytí a dezinfekce ploch, přístrojů, zdravotnických prostředků a zdravotnického nábytku v kombinaci 

s vhodným dezinfekčním prostředkem Dr. Weigert v nemocnicích, lékařských praxích, domovech pro seniory, 
chemických a farmaceutických provozech, laboratořích, potravinářském průmyslu a kuchyních. Vhodné také 
pro oblasti s vysokým rizikem např. neonatologie nebo hematoonkologie (dle doporučení VAH

1
). 

 
Spektrum výkonů: Univerzálně použitelné, kompatibilní s širokým spektrem přípravků Dr. Weigert, doloženo testem de EN 16615. 

Použitelnost namočených ubrousků je 28 dní a je otestována dle EN 16615. Stabilní zásobníkový systém 
s integrovanou rolí ubrousků a ergonomickým držadem umožňují jednoduchou, spolehlivou a uživatelsky 
příjemnou manipulaci. Opakovaně uzavíratelný systém zajišťuje vysokou hygienickou bezpečnost, neboť 
zabraňuje vysychání a kontaminaci. V kombinaci s níže uvedenými dezinfekčními přípravky odpovídá 
požadavkům „Doporučení pro kontrolu kritických bodů při použití ubrouskových zásobníkových systémů pro 
dezinfekci ploch a povrchů“ dle VAH

1
. 

 
Zvláštní vlastnosti: Savé, bezžmolkové jednorázové ubrousky, odolné proti roztržení. Speciálně navržený otvor ve tvaru kapky 

umožňuje snadné odtržení jednorázového ubrousku a následné jednoduché uzavření. Originální uzávěr, díky 
kterému je možné rozpoznat manipulaci s balením. Prostorově úsporné, lze stohovat. 

 
Použití a dávkování 1. Před přípravou jednorázového zásobníkového systému si vydezinfikujte ruce a navlékněte ochranné 

rukavice. 
 2. Odejměte víko zásobníku otevřením originálního uzávěru. Pomalu do středu nádoby nalijte minimálně 2,25 

litru alkoholového dezinfekčního prostředku, příp. minimálně 2,5 litru pracovního roztoku požadovaného 
přípravku Dr. Weigert v potřebné koncentraci dle doporučení.  

 3. Vytáhněte první ubrousek z role, provlékněte ho otvorem ve víku, protáhněte jej zúžením otvorem uzávěru, 
utrhněte a zahoďte.  

 4. Víko nasaďte na nádobu a uzávěr pevně zavřete. Na zásobník napište informace o přípravě roztoku (název 
přípravku, šarže, datum, koncentrace, použitelné do). Po 30 minutách jsou všechny ubrousky zcela nasáklé  
a připravené k použití.  

 5. Aby bylo dosaženo správného účinku, je nutné dezinfikované povrchy vlhkým ubrouskem důkladně otřít. Pro 
bezpečnou dezinfekci je nutné dbát na úplné smočení povrchu a správnou dobu působení. Poté je nutné 
ubrousek zlikvidovat. 

 6. Zásobníkový systém je nutné po vytažení ubrousku opět uzavřít a ponechat uzavřený.  
 7. Jednorázový systém: po spotřebování ubrousků nebo po vypršení stanovené doby použitelnosti nechte 

ubrousky, příp. zbytky prostředku a zásobníkový systém zlikvidovat.  
  
 Napuštěné ubrousky neoform wipes jsou při správném uzavření zásobníku použitelné 28 dní.  
  
Kompatibilita: Jednorázový zásobníkový systém neoform wipes RTF je vhodný pro tyo dezinfekční přípravky Dr. Weigert: 

neoform Classic, neoform MED FF, neoform Rapid, neoform K plus a neoform K sprint.            
Respektujte prosím doporučení pro ředění v technickém listě každého produktu. Tyto technické listy jsou 
k dispozici na www.drweigert.de v rubrice „Service/Downloads“ 

 
Obecná doporučení: Pouze pro průmyslové použití. Nevhodné pro péči o dítě. Nevhodné pro dezinfekci rukou. Nelikvidovat  

v sanitárních zařízeních. Nepoužívat vysušené ubrousky.   
 
Technické údaje: Materiál: 100% PET 

Počet ubrousků v roli: 115 
  Hmotnost role: 425 g 
 Velikost ubrousku: 30 x 25 cm  

 
Pokyny ke skladování: Chraňte před prachem, vlhkostí a přímým slunečním zářením. Uzavřené balení skladujte při pokojové teplotě. 

Doporučujeme omezit dobu skladování uzavřeného obalu na max. 5 let.  
 
Upozornění na nebezpečí 
a bezpečnostní pokyny: Obal předejte k recyklaci pouze zcela vyprázdněný a uzavřený. Likvidace plnicích roztoků: viz příslušné 

bezpečnostní listy. Ty jsou ke stažení na www.drweigert.de v rubrice „Service/Downloads“. 
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Výrobce: 
   Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 

      Mühlenhagen 85, DE 20539 Hamburg 
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