Csökkenti a kockázatot.
Növeli a hatékonyságot.
Oxivir® Excel Wipe

Szabadalmaztatott gyorsított hidrogén-peroxid alapú
tisztító és fertőtlenítőszer.
Az AHP hatóanyagot tartalmazó Oxivir® fertőtlenítő tisztítószerek átírják a fertőtlenítésre vonatkozó szabályokat : széles
hatásspektrumú, valósághű érintkezési idejű és kiváló tisztítóerejű készítmények, amelyek kitűnő felhasználói és felületi
kompatibilitási proﬁllal és fenntartható hatóanyaggal is rendelkeznek.
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Használatra kész termék a gyorsabb fertőtlenítésért
Eldobható törlőkendő a higiénikusabb használatért
Kényelmes, használata nem igényel külön előkészítő
munkálatokat
Elpusztítja az alábbi rezisztenstörzseket : MRSA, CRE,
VRE, CRPsA
Hatásos baktériumok és vírusok ellen 30 másodperc
alatt
Teljes virucid hatás, beleértve a burok nélküli vírusokat,
mint a Norovírus és a Poliovírus
Legfrissebb Európai Szabványok szerint tesztelve
Yeasticid (élesztőgomba ölő) hatású – Candida
albicans ellen tesztelve
Hatékony felületaktív összetevői révén kiváló tisztítási
teljesítményt nyújt, beleértve a vízkőmentesítést is
A kiváló felhasználói biztonsági proﬁl csökkenti a
munkavállalók kockázatát
Nem minősül veszélyes keveréknek
Nem tartalmaz légzést irritáló anyagokat
Az AHP formula óvja a felületeket, ezáltal
meghosszabbítva azok élettartamát
CEIIa minősítésű orvostechnikai eszköz ; használható
noninvazív orvostechnikai eszközök fertőtlenítésére
Elérhető koncetrátum, használatra kész és kendő
formában
Használható nagy kockázatú területeken, beleértve
ICU, OR, NICU és betegszobákban
VAH mentes (illó aromás szénhidrogének)
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Az Oxivir Excel bármilyen kemény felületen alkalmazható, amely
rendszerint egészségügyi környezetben található, beleértve a
rozsdamentes acélt, az üvegeket, az akrilokat és a PVC-t. Nem
alkalmas márványra, rézre, sárgarézre vagy más oxidatív hatású
felületekre.

Oxivir® Excel Wipe

Szabadalmaztatott gyorsított hidrogén-peroxid alapú tisztító és fertőtlenítőszer

Hatásspektrum

Szabványok

Hígitás nélküli behatási idő

Virucid

Korlátozott virucid hatás

30 sec

Szennyezett/Tiszta
vizsgálati körülmények
Szennyezett (FCS)

Baktericid

EN 1276

1 min

Szennyezett

Yeasticid

EN 13624

5 min

Szennyezett Kórházi szennyeződés

Használata
2

3

es
rus
vi

e against
tiv

1

4

30
Sec

Effe
ci

Távolítsa el a
szennyeződést.

Tisztítsa és fertőtlenítse
a felületet.

Az EN14476 szabvány szerint
30 másodperces behatási
idővel virucid hatású.

Levegőn hagyja
megszáradni.

Összetétel
100 g termék tartalmaz:
Aktív összetevők : 0,36 % hidrogénperoxid

Engedélyek

Kiszerelés
• Műanyag dobozos kiszerelés
12 x 100 db
Kendő mérete: 300 x 200 mm
• Puha csomagolás
12 x 100 db
Kendő mérete: 267 x 200 mm

0088

Az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet
alapján orvostechnikai eszköznek minősített
termék, IIa osztály

Tárolás
Tárolja a helyi és nemzeti előírások szerint.
Csak eredeti csomagolásban tartandó.
Tárolja zárt csomagolásban.
Fagypont feletti hőmérsékleten tárolja.

Mindkét kiszerelés használatra kész terméket tartalmaz

Az Oxivir Excel Wipe ultrahigiénikus eldobható törlőkendő,
melynek használatával könnyedén megfelelhet a higiéniai előírásoknak.

