
Reinigings- en desinfectiemiddel voor handmatige reiniging van 
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neodisher® Septo Plus – efficiënte reiniging en 
desinfectie met een omvangrijke materiaalcompatibiliteit.

neodisher® Septo Plus 
Reinigings- en desinfectiemiddel met ongeëvenaarde 
materiaalverdraagzaamheid en materiaalcompatibiliteit met 
aldehyde- en per-azijnzuurhoudende desinfectiemiddelen 
ten behoeve van de verdere behandeling.

•  Voor de handmatige reiniging en desinfectie van ther-  
 misch stabiele en thermisch instabiele instrumenten 
• Voor desinfecterende voorreiniging in het dompel- en   
 ultrasoon-bad met optimale persoonlijke bescherming

Onze kennis  – Uw voordeel:
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Toepassing en dosering:

• neodisher® Septo Plus is geschikt voor gebruik in dompel- en  
 ultrasoon-baden. Afhankelijk van het gewenste toepassingsge- 
 bied een oplossing samenstellen overeenkomstig het aanbe- 
 volen gebruik. De instrumenten en/of de endoscopen in deze  
 oplossing leggen en de vermelde inwerktijd aanhouden. 
•  neodisher® Septo Plus laat onder de vermelde parameters een  
 bactericide, levurocide, beperkt virucide (incl. HIV, HBV, HCV)  
 werking zien en is daarnaast ook werkzaam tegen Rota-virussen  
 en Polyoma-virussen.    
•  Desinfecterende bestanddelen in 100 gr: 18 gr. N,N-Di-  
 decyl-N-methylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionaat.

5 L  jerrycan  
4209 35

10 x 1 L fles 
4209 45

10 x

• Opgenomen in de VAH1-lijst en in de virucidenlijst van de IHO4 

•  Geschikt voor gebruik in combinatie met alle gebruikelijke desinfecterende  

 stoffen 

•  Bijzonder gebruiksvriendelijk, aangename geur

•  Geen eiwitfixatie  

•  Geschikt voor roestvrij staal, geëloxeerd aluminium, zware metalen (koper  

 en messing), siliconen, kunststoffen, hard plastic, hard rubber, keramiek

•  Ook bijzonder geschikt voor toepassingen op het terrein van de gynaecolo- 

 gie 

•  Desinfecterende werking in overeen-        
 stemming met EU-normen, VAH1- en   
 (RKI/DVV)2-methoden aangetoond 
•  Bevat geen aldehyden en aminen  
• Bevat geen desinfecterende   
 CMR3-stoffen, bevat geen parfum 
• Zeer goede reinigende eigenschappen
•  Uitstekende materiaalverdraagzaam 
 heid, ook geschikt voor flexibele endo- 
 scopen
•  Werkzaam tegen polyomavirus SV 40

1 Verbund für Angewandte Hygiene (Duits verbond voor toegepaste hygiëne)   4 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Duitse industriële vereniging voor hygiëne en oppervlaktebescherming) 
2 Testrichtlijnen van het Robert Koch-Instituut en de Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten (Duitse vereniging voor de bestrijding van virusziekten)
3 Carcinogenic, Mutagenic, toxic to Reproduction (kankerverwekkend, mutageen en reproductietoxisch) 

Aanbevolen gebruik (20 °C):

10 ml/l (1,0 %), 15 min
 bactericide, levorucide
 (conform VAH1)

10 ml/l (1,0 %), 5 min
5 ml/l (0,5 %), 15 min

 bactericide (EN 13727, EN 14561), 
 levurocide (EN 13624, EN 14562)

15 ml/l (1,5 %), 5 min  
10 ml/l (1,0 %), 15 min

 beperkt virucide (incl. HBV,  
 HCV, HIV) (RKI/DVV)2

10 ml/l (1,0 %), 5 min
 Rotavirussen  
 (EN 14476)

20 ml/l (2,0 %), 15 min  
15 ml/l (1,5 %), 30 min

 Polyomavirus SV 40  
 (EN 14476)

Desinfecterende reiniging

10 ml/l (1,0 %), 15 min
 bactericide, levurocide en beperkt    
 virucide (incl. z.B. HBV, HIV, HCV)

Desinfecterende werkzaamheid (hoge belasting)


