
Tekoče sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo za 
neinvazivne medicinske pripomočke in opremo
Opis
Diversey Oxivir Plus je sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo širokega spektra, 
primerno za neinvazivne medicinske pripomočke in opremo.  

Ključne lastnosti
• Patentirana formulacija na bazi vodikovega peroksida
• Baktericidno, fungicidno, virucidno in sporocidno
• Kratki kontaktni časi
• Učinkovito čistilno sredstvo
• Brez parfumov

Prednosti
• Čisti in dezinficira v enem koraku; skrajšan čas dela
• Obširno testiran v skladu z Evropskimi normami; učinkovit na širok spekter 

patogenov vključno z HIV, HBC, HCV, virus ptičje gripe, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE in 
Norovirus

• Odlični rezultati čiščenja; učinkovito odstranjuje in preprečuje nalaganje 
apnenčastih oblog

• Varen za uporabo; nima znakov za nevarnost v RTU obliki; ne vsebuje dražilcev 
dihalnih poti

• Varen za okolje; aktivna komponenta razpade v vodo in kisik
Ni namenjen za uporabo na invazivnih medicinskih pripomočkih.
 
Navodila za uporabo
Doziranje:
3.5% koncentracija, da dosežemo dezinfekcijo, kot navedeno v testiranjih po EN 
standardih. (35ml za 1L raztopino)

Uporaba (1korak):
Spray čiščenje in dezinfekcija:
1. Odstranimo grobo umazanijo.

2. Razpršimo po površinah.

3. Obrišemo s čisto krpo.

4. Ponovno razpršimo in pustimo delovati določen kontaktni čas, nato obrišemo 
do suhega.

Opomba: Za dezinfekcijo v primeru prisotnosti Norovirusa, je potrebno površine pred 
dezinfekcijo očistiti. Pustite, da ostane površina mokra 2 minuti. 

Pomembno:
Ne uporabljajte tople vode. Ne mešajte z drugimi sredstvi. Ne uporabljajte na 
površinah občutljivih na vodo ali kisline.
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Tehnični podatki
Izgled:     Bistra tekočina rumene barve
Relativna gostota (20°C):   1.029
pH vrednost delovne raztopine:  1.8 +/-0,5 pri 3.5% koncentraciji
pH vrednost koncentrata:   0.5

Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda.

Navodila za varno rokovanje in  skladiščenje
Navodila o nevarnostih in predlogi za varno delo so zbrani v varnostnem listu. Sredstvo 
skladiščimo v originalno zaprti embalaži. Izogibamo se ekstremnim temperaturam. Sredstvo 
reagira z oksidativnimi substancami. 

Kompatibilnost proizvoda
Diversey Oxivir Plus je ob upoštevanju navodil primeren za uporabo na večini materialih. 

Okoljevarstvene informacije
V tem izdelku uporabljene površinsko aktivne snovi so popolnoma biološko razgradljive v skladu 
z Uredbo o detergentih 648/2004/ES. 

Mikrobiološki podatki 
Učinkovitost potrjena s testi: EN1276, EN13697, EN1650, EN14776, EN13624 in EN13727.

Pakiranja
Številka artikla     Pakiranje    Vrsta pakiranja
7519560       Oxivir Plus 2x5L    5 L kanister
7519562       Oxivir Plus 2x5L    5 L kanister

Odstranjevanje embalaže
Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabe, 
predati pooblaščenemu zbiralcu in odstranjevalcu nevarnih odpadkov.
Dodatno: Pred uporabo preberite priložena navodila. Številka serije izdelka in rok uporabe sta 
odtisnjena na embalaži.
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