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neodisher® Septo Plus 

Vloeibaar concentraat 

 

Belangrijkste toepassingsgebied: 
• Handmatige reiniging en desinfectie van 

thermolabiele en thermostabiele instrumenten 
(incl. flexibele endoscopen) en dentale 
instrumenten 
 

• Desinfecterende voorreiniging van thermolabiele 
en thermostabiele instrumenten (incl. flexibele 
endoscopen) en dentale instrumenten in 
dompelbad of ultrasoonbad voorafgaand aan de 
machinale reinigin en desinfectie, voor optimale 
veiligheid van het personeel. 

 
Werking spectrum: 
• Gecertificeerde bactericide en gist dodende 

activiteit in overeenstemming met VAH1 
methodes en EN2 standaarden, ook werkzaam 
tegen omhulde virussen in overeenstemming met 
RKI/DVV3  

• Geschikt voor roestvrij staal, geanodiseerd 
aluminium, non-ferrometalen (koper en 
messing), siliconen, synthetische materialen, 
hard plastic, hard rubber en keramiek  

• VAH1-listed, staat op de IHO4 lijst met virucide 
producten 

 
 

Speciale eigenschappen: 
• Excellente reinigingswerking, fixeert geen 

proteinen  
• Excellente materiaal compatibiliteit  
•  Prettige geur, parfum-vrij 
•  Vrij van CMV5-werkzame stoffen 
• Vrij van aminen, compatibel met 

desinfectiemiddelen die aldehyden en 
perazijnzuur bevatten  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dosering en gebruik: 
neodisher Septo Plus wordt gebruikt in dompel en 
ultrasone baden. Afhankelijk van de gewenste 
werking moet de gebruiksoplossing worden bereid 
volgens de hierna vermelde doseer aanbevelingen. 
Plaats de instrumenten resp. endoscopen in de 
gebruiks- oplossing (vrij van bubbels) en neem de 
vermelde contacttijden in acht.  
 
De neodisher Septo Plus gebruiksoplossing grondig 
afspoelen met water (bij voorkeur demi water).  
 
We raden aan koud, zacht water te gebruiken met 
een hardheid van  minder dan 3 °d voor het  
bereiden van neodisher Septo Plus oplossingen.  
De waterhardheid mag in geen geval hoger zijn  
dan 20 °d.  
 

Disinfecterende werking  
(20 °C, onder vuile omstandigheden) 

bactericide, gistdodend 
(VAH) 

10 ml/l (1.0 %),  
15 min 

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

10 ml/l (1.0 %), 5 min 
5 ml/l (0.5 %),15 min 

Werkzaam tegen 
omhulde virussen  
(incl. HIV, HBV, HCV) 
(DVV/RKI) 

15 ml/l (1.5 %),  
5 min 

10 ml/l (1.0 %),  
15 min 

Rotavirus  
(method EN 14476) 

10 ml/l (1.0 %),  
5 min 

Polyoma SV 40  
(methode EN 14476) 

20 ml/l (2.0 %),  
15 min 

15 ml/l (1.5 %), 
30 min 

 
De stabiliteit van de ongebruikte gebruiksoplossing 
is 28 dagen. Vervuilde oplossingen moeten 
dagelijks ververst worden, in overeenstemming met 
de richtlijnen van KRINKO6 en BfArM7. 
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Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) 
buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. 
Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl 
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Algemene gebruiksinstructie: 
• Alleen voor professioneel gebruik.  
• Voor een gecontroleerde, veilige en economische 

dosering van het product adviseren wij u gebruik 
te maken van doseerhulpmiddelen. Wij zullen u 
hierbij graag adviseren.  

• Het dragen van handschoenen is aan te bevelen.  
• Verwerking van instrumenten moet voldoen aan 

alle verordeningen op grond van de Richtlijn 
Medische Hulpmiddelen en moet worden 
uitgevoerd in passende gevalideerde processen.  

• Let ook op de aanwijzingen van de instrumenten 
fabrikant voor reinigen en desinfecteren volgens 
de DIN en ISO 17664 richtlijnen. 

• Niet vermengen met andere producten. 
 

 
Test rapporten: 
 

De desinfecterende werking is bevestigd door 
onafhankelijk onderzoek. Test rapporten zijn op 
aanvraag verkrijgbaar. 
 

Product gegevens: 
 

pH-waarde 6.1 – 6.0 (5 -20  ml/l, in demi water,  
20 °C) 

Viscositeit <  50 mPa s (concentrate, 20 °C) 

Soortelijk 
gewicht 

1.0 g/cm3 (20 °C) 

 

Samenstelling: 
 

Conform EG detergentenrichtlijn 648/2004: 
<  5 % nietionische tensiden 
 ook ontsmettingsmiddelen 
 
Disinfecting active substances in 100 g: 
18 g N,N-didecyl-N-methyl-
poly(oxyethyl)ammoniumpropionate 
 

CE-markering:  
 

neodisher Septo Plus voldoet aan de eisen van 
Richtlijn 93/42/EWG, bijlage I over medische 
producten. 
 

 

 
Opslag informatie: 
 

Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.  
Veranderingen in de kleur van het product kunnen 
optreden bij opslag in verzegelde cans. Dit heeft 
geen invloed op de eigenschappen van het product 
die relevant zijn voor toepassing. 
 
Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden. 
Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de 
stempel op het etiket achter het zandloper  
symbool . 
 
 

Bijzondere gevaar en 
veiligheidsaanbevelingen: 
 

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) 
afgesloten afvoeren als chemisch afval in 
overeenstemming met algemeen wettelijke 
voorschriften en eventuele plaatselijke 
verordeningen. Lege en grondig omgespoelde 
verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd 
worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. 
 
Zie ook het Veiligheids Informatie Blad. 
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het 
kopje “Downloads”. 
 

 
 

 
MB 4209/3-1 

Versie: 11/2016 

_________________________________________________________________ 

1 Verbund für Angewandte Hygiene (Association of Applied Hygiene) 
2 according to the European Standards EN13727, EN13624, EN14561and EN14562  
3 according to the guidelines of the Robert-Koch Institut (RKI) (Robert Koch Institute), formerly 
Bundesgesundheitsamt (German Federal Board for Health)  and the  Deutsche Vereinigung zur 
Bekämpfung von Viruskrankheiten (DVV) (German Association for the Control of Virus Diseases) 
4 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Industry Association for Hygiene and 
Surface Protection) 
5 Carcinogeen, mutageen, giftig voor de voortplanting 
6 Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim  Robert Koch-Institut  
(Commission for Hospital Hygiene and Infection Prevention at the Robert Koch Institute) 
7 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (German Federal Institute for Drugs and 
Medical Devices) 
 
 

 


