Dr. weigert merupakan salah satu pruduk No. 1 di dunia yang terkenal dengan
cairan cairan diterjen yang berkualitas tinggi di dalam pencucian intrumen. Dr.
Weigert memiliki berbagai macam jenis dalam konsep pencucian sesuai dengan
jenis instrument dan kebutuhannya.
Dalam konsepnya dr. weigert membagi jenis penggunaan cairan dalam 3 jenis
yang diantaranya adalah :
 Produk untuk pencucian secara manual
 Produk untuk pencucian secara otomatis menggunakan mesin washer
disinfector
 Produk untuk perawatan instrument bedah
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Pencucian dengan automatic
menggunakan mesin washer
disinfector

Cairan untuk mesin washer disinfektor
DITERGEN : Mediclean Forte
Merupakan cairan universal ditergen
dengan kandungan alkaline, Surfaktan
dan enzyme yang khusus untuk produk
mesin washer disinfector.

Cairan ditergen Septo Preclean di lakukan sebelum dimasukkannya
material ke mesin washer dan setelah itu proses pada grafik di bawah ini
di jalankan :

DITERGEN : Neodisher FA
Merupakan cairan ditergen untuk
material seperti botol susu yang hanya
mengandung Alkaline. Ditergen ini tidak
mengandung surfaktan dan oksidasi
adiktif.
Mesin akan melakukan sesuai dengan proses grafik diatas dimana cairan
ditergen dan cairan pembilasan disediakan pada 2 tempat yang terdapat
pada mesin, terdapat dua pilihan dalam menentukan ditergen pada
produk Dr. Weigert gunakan mediclean forte dan jika anda khusus
mencuci seperti botol bayi maka dianjurkan menggunakan produk
Neodisher FA dengan kandungan alkaline namun tidak mengandung
surfaktan.

Pencucian dengan mesin washer disinfector akan sangat
irit tenaga dan terukur ketika menggunakan cairan
ditergen karena mesin menjalankannya dengan
program.

Pembilasan & Netralisir : Mediklar Spesial
Merupakan cairan untuk pembilasan
agar air cepat kering dan juga berfungsi
sebagai penetralisir dari acid.
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Pencucian secara manual dengan
meja pencucian

Cairan untuk pencucian manual
Pre Clean :
Septo PreClean

Langkah pada pencucian manual terdapat pada gambar di bawah ini :

Ditergen :
MultiZym(Enzyme)
Pencucian dengan manual ini sangat dibutuhkan terutama pada saat
melaksanakan pembersihan awal dan ketika akan melakukan pencucian
dengan ditergen. Oleh karna itu produk Dr. Weigert menyediakan jenis
jenis kandungan yang sesuai dengan material instrument bedah. Namun
hal yang paling terpenting adalah mengikuti procedure dari aturan pakai
yang sudah di referensikan oleh Dr. Weigert seperti jenis air, suhu air, dan
kadar cairan.
Adapun mengikuti langkah langkah dalam pencucian maka Dr. Weigert
menyediakan produk sesuai dengan konsep yang anda inginkan
diantaranya adalah :

Ditergen :
Neodisher LM2

Ditergen untuk pencucian instrument bedah,
dental instrument, flexible endoscope sebelum
diproses ke mesin washer disinfector atau
pencucian secara manual dan sangat cocok
untuk instrument yang terbuat dari bahan
yang labil.

Ditergen enzymatic ini mengandung 3 unsur,
Protase, Lipase dan Amilase, dimana fungsinya
adalah protase untuk menghilangkan protein
dari darah yang menempel pada instrument,
lipase untuk menghilangkan lemak, amylase
untuk menghilangkan polisakarida atau lendir
dari bronkus. *Tersedia botol 5 liter dan 1 liter.

Ditergen dengan kandungan Alkaline yang
lembut dan kandungan surfaktan yang rendah,
dapat digunakan pada instrument bedah dan
dental instrument.

 Ditergen untuk Pre Cleaning dengan menggunakan Septo Pre Clean
 Ditergen untuk pencucian dengan 2 pilihan Enzyme dan Alkaline
 Disinfektan tinkat tinggi dengan merendam menggunakan Septo
3000
Masing masing dari produk ini harus dibaca master data sheet nya agar
penggunanya sesuai dengan khasiatnya.

Disinfektan :
Septo 3000

Disinfektan secara manual baik instruemn
bedah yang tidak tahan panas maupun yang
tahan panas cepat kering dan juga berfungsi
sebagai penetralisir dari acid.
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Produk untuk perawatan
Instrument bedah

Produk perawatan untuk Instrument
Bedah dll.
Neodisher PreStop
Produk
dalam
bentuk
spray
yang
disemprotkan pada instrument bedah setelah
digunakan untuk oprasi agar mencegah
instrument berkarat yang disebabkan oleh
residu larutan garam.

Dalam produk Dr. Weigert, konsep ini adalah untuk mencegah rusaknya
instrument bedah yang diantarannya adalah seperti hal dibawah ini :
1.

2.

Instrument bedah yang kotor dari ruang operasi biasanya di
diamkan sebelum melakukan pencucian karna itu produk
Neodisher PreStop dapat disemprotkan pada material lalu di
letakkan pada wadahnya maka instrument tersebut akan
terlindungi dari kontamiasi darah dan kotoran dalam waktu
yang lama selama 24 Jam lebih.
Ketika material instrument bedah terlihat sudah kuning dan
berkarat maka produk Neodisher IR berkhasiat untuk
menghilangkan dari karat tersebut, yang dapat digunakan pada
meja pencucian manual dan Mesin Ultrasonic.

3.

Neodisher IP Spray adalah produk untuk pemberian minyak
ketika instrument bedah sudah melalui pencucian dan sudah
kering, adapun IP Spray disemprotkan pada material seperti
gunting gunting yang mempunyai engsel.

4.

Triformin Care merupakan produk untuk perawatan kulit pada
tangan ketika terkontaminasi cairan cairan ditergen sehingga
berkhasit untuk melembabkan kulit.

Neodisher IR
Untuk pembersihan awal instrumen bedah
stainless steel baik di bak atau ultrasonik.
Ditergen ini berfungsi untuk menghilangkan
karat pada instrument.

Neodisher IP Spray

Penyemprotan minyak pada instrument untuk
perawatan seperti gunting dan instrument
yang lain yang mempunyai engsel.

TriforminCare
Krim untuk perawatan kulit karna efek dari
cairan cairan ditergen pencucian instrument.

Anda dapat juga mendapatkan informasi penuh dari setiap produk Dr.
Weigert melalui website di WWW.DRWEIGERT.COM
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AUTOMATIC WASH
Produk & Komposisi
Neodisher MediClean
Forte
Kandungan :
Alakaline, Enzymatik dan
Surfaktan
Neodisher FA
Kandungan :
Alkaline, bebas dari
surfaktan dan bebas dari
cairan oksidasi
Neodisher Mediklar
Spesial
Kandungan :
Rinse aid dan penetralisir

MANUAL WASH

Info Produk

Produk & Komposisi

Info Produk

Dapat digunakan pada
instrument bedah,
container almunium,
anastesi, flexible
endoscope, system motor
dengan body almunium.
Dapat digunkan untuk
botol susu bayi, peralatan
anastesi, sepatu ruang
operasi dan barang pecah
belah pada laboratorium.
Untuk pengeringan yang
cepat dan termasuk
membebaskan residu
selama pemrosesan
otomatis instrumen bedah,
Instrumen oftalmologi,
peralatan anestesi, wadah
intrument, implan serta
botol bayi.
Menetralkan residu yang
dibawa alkali dan
mengurangi pembentukan
noda bila menggunakan air
yang lunak dalam siklus
bilasan akhir.

Neodisher Septo
PreClean
Kandungan:
Cleaning, Disinfecting, freealdehyde.
Non ionic surfaktan,
amphoteric surfaktan,
Disinfektan dengan
Laurilpropelindia-mine
Neodisher MultiZym
Kandungan :
Manual deterjen Multienzimatik, bebas dari borat,
bebas dari parfum dan
pewarna, surfaktan dan
enzim
Neodisher LM2
Kandungan :
Manual, mildly alkaline,
surfactants.

Dapat digunakan untuk
instrument bedah dan
dental instrument, yang
sudah direndam lama dari
ruang oprasi. Cocok untuk
peralatan seperti :
almunium, metal yang
tidak mengandung besi,
plastic dan silicon.
Dapat digunakan pada
instrument bedah stainless
stell, Optik, Standart
material sintetik,
almunium, silicon dan
peralatan anastesi.

Neodisher Septo 3000
Kandungan :

Sangat cepat
membersihkan dan Bebas
dari busa yang menggangu,
menghilangkan residu
organic yang berlapiskan
darah, protein dan juga
bekas makanan, Semen
dental,
Atau material dari
penelitian hewan, tidak
cocok untuk alat gelas,
keramik, baja kelas tinggi,
Dengan kandungan
aldehydes-bactericidal,
fungicidal,
mycobactericidal, virucidal,
sporicidal, tuberculocidal,
yeasticidal, active against
enveloped viruses (incl.
HIV, HBV, HCV)

MAINTENANCE TREATMENT
Produk & Komposisi
Neodisher PreStop
Kandungan :
menghambat pertumbuhan
mikro organisme di
instrument selama terkena
cairan.

Neodisher IR
Kandungan :
Digunakan pada baka atau
ultrasonic cleaner
Neodisher IP Spray
Kandungan :
Non ionic surfakatan,
aliphatic hydrocarbons,
solvents, propellant gas

TriforminCare
Kandungan :
Mencegah iritasi kulit yang
disebabkan karna ditergen.

Info Produk
mencegah korosi pitting
pada stainless
instrumen baja disebabkan
oleh residu larutan garam,
setelah penggunaan dapat
disimpan dalam kontener
tertutup sampai diatas 24
jam, dan tidak perlu dibilas
jika ingin di masukkan ke
dalam mesin washer.
Mengihlangkan karat pada
instrument stainlesstell
secara otomatis ketika di
rendam sesuai petunjuk
data sheet.
Untuk pelumasan manual
instrumen berengsel
setelah pencucian, cocok
untuk mesin sterilisasi
uap(steam) namun tidak
cocok untuk digunakan
pada sterilisasi kering
(udara panas)
Sebelum digunakan cuci
tangan dan keringkan,
dapat digunakan untuk
melindungi kulit tangan
sebelum dan sesudah
melakukan pencucian.,

