
Oxivir Excel® Foam
Мийний та дезінфікуючий засіб, що використовується для 
неінвазивних медичних приладів та на непористих поверхнях

Опис: 
Готовий до використання препарат широкого спектру дії з мийним ефектом та коротким 
часом знезараження для дезінфекції непористих поверхонь та твердих меблів. 
Використовується для проведення генерального прибирання. Формула засобу на основі 
стабілізованого перекису водню (AHP) запатентована компанією Diversey.

Переваги

• Вбиває бактерії та віруси
• Час знезараження - 1 хвилина
• Безпечний для користувачів та поверхонь
• Зручний у використанні - не вимагає підготовки поверхні та наступного прання
• Ефективно миє поверхню
• Без запаху
• Діюча речовина розкладається на воду та кисень• Не вимагає змивання

Основні характеристики

пацієнта лікарні. Ефективність дії підтверджена численими тестами у відповідності до 
норм ЄС. Препарат ефективно бореться з великою кількісттю патогенів та вірусів, 
включно з поліомієлітом, аденовірусом, рото- и норовірусом, ВІЛ, грипом типу А, 
збудниками ГРВІ та герпесом, а також має фунгіцидну активність.

• Широкий спектр дії дезінфектанта забезпечує високий рівень захисту

• Завдяки  короткому  часу  знежараження,  поверхня  залишаеться  вологою,  що
підвищує ефективність дезінфекції.

• Демонструє  чудові  результати  миття,  в  тому  числі  видаляє  кальцієвий  осад  та
запобігає його утворенню, що виключає необхідність попереднього миття поверхні.

• Безпека для користувача знижує ризик травм на виробництві, засіб не
класифіковано, як небезпечний, не містить компоненти, що подразнюють органи
дихання.

• Формула  препарату  на  основі  стабілізованого  перекису  водню  не
пошкоджує поверхні і тим самим подовжує термін служби обладнення.

• Надається для використання у галузі охорони здоров'я.
Рекомендації з використання: 
Для досягнення заявленого ефекту дезінфекції необхідно дотримуватись 
рекомендацій з дозування.
Пінна чистка та дезінфекція:
1. Видалити великі та видимі забруднення.
2. Попередньо нанести на серветку, протерти поверхню або роспилити
безпосередньо на поверхню з допомоги пляшки з розпилювачем з наступним 
протиранням серветкою.
3. Витримати час знезараження (поверхня повинна бути вологою під час
знезараження). У деяких випадках промити водою та витерти насухо.
Увага: Не змішувати з іншими продуктами. Не використовувати на 
поверхнях, що чутливі до дії води або кислот.
Фізико - хімічні властивості:
Зовнішній вигляд: Прозора жовтувата рідина
Відносна густина  при 20С: 1,000
pH розчину: 1,95
Точка спалаху: немає даних
Термін придатності: 2 роки
Запах: нейтральний
Ці дані є стандартними та не замінюють специфікацію. 

Інформація щодо зберігання та утилізації: Детальна інформація міститься у паспорті безпеки 
засобу. Зберігати у заводській упаковці, при температурі від +6С до+35С. Запобігати перепадам 
температури. Сильний окислювач.
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Бактерії: готовий до використання, час знезараження 1 хвилина
Віруси: готовий до використання, час знезараження 1 хвилина
Кандіда альбіканс: готовий до використання, час знезараження 1 хвилина

Сумісність: При дотриманні рекомендацій, препарат сумісний з більшісттю матеріалів, що 
часто зустрічаються. 
Вплив на навколишнє середовище: ПАР, що містить препарат, повністтю біорозкладаються 
(законодавство ЄC 648/2004).
Мікробіологія: Ефективність підтверджена: EN1276, EN1650, EN13624, EN14476. 
Сфера використання: за рекомендаціями виробника. 




