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• широка ефективність забезпечує високий рівень захисту пацієнтів. Проведено широкі тести

що необхідно на попередньому етапі

•   короткий час контакту,  залишає поверхню вологою,гарантуючи ефективність дезінфекції
•   чудова мийна здатність, включаючи видалення накипу та вапна,

•   Відмінний профіль безпеки користувачів знижує ризик, без попереджень про небезпеку,; 

не  містять подразники дихання

•   Підходить  для  використання  у  зонах  підвищенного  ризику  у  закладах  охорони  здоров'я, 
    включно з операцiйними, iнтенсивноi терапii, новонароджених та палат для пацієнтів

Не призначений для використання на інвазивних медичних пристроях

Переваги

Мийний & Дезінфекційний засіб широкого спектру дії 

•   AHP формула безпечна для поверхонь, що продовжує термін служби обладнання

""* Дані подаються для оптимальних умов, рекомендації можуть відрізнятися, проконсультуйтеся з представником компанії Diversey.

Iнструкції з використання
Миття розприскуванням та дезінфекція:

1.  Приберіть великі та тверді забруднення.
2.  Нанесіть на поверхні, розпилюючи на тканину та протріть поверхні, 
або наносьте безпосередньо на поверхню за допомогою тригера.
3  . Після закінчення часу контакту"" витріть насухо або дайте висохнути.

Опис

Diversey Care Oxivir Excel - це висококонцентрований одночасно мийно - 
дезінфекційний засіб з широким спектром дії та коротким часом контакту. 
На основі запатентованої Diversey формули Прискореного Перекису 
Водню Oxivir Excel може використовуватись на різних неінвазивних 
медичних пристроях.
Основні властивості
•   Бактеріцидний, Віруцидний, Протигрибковий
•   Дезінфікує лише за 1 хвилину
•   Безпечний для користувачів та поверхонь
•   Ефективний мийний засіб
•   Зручний, не потрібно підготовки та миття
•   Без запаху
•   Активно розкладається на воду та кисень
•   Не треба змивати

згідно європейських норм на ефективність проти численних збудників хвороб,, 
містять повне віруцидне підтвердження, включаючи Poliovirus, Adenovirus, та  
Murine norovirus, вважається ефективним проти усіх оболонкових вірусів як: ВІЛ, 

гепатит Б та С, грипа, Vaccinia virus та Coronavirus.



Oxivir Excel® CE

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. MASTER 05/19 (K00259)

1.  Приберіть великі та тверді забруднення.

2.  Нанесіть на поверхню мопом або ганчіркою.

3.  Після часу контакту* витерти насухо або дати висохнути.

4.  Замінити розчин, якщо візуально забруднений або кожні 24 години.

* Переконайся, що поверхня волога протягом усього часу контакту.

Миття з допомогою відра та дезінфекція:

З допомогою одноразових серветок:
1.  Приготуй одноразові серветки згідно інструкції.
2.  Прибери усі великі та тверді забруднення.

3.  Дістань одну серветку та протри поверхню.

4.  Після витримки часу контакту*, або витри насухо або дати висохнути.

5.  Заміни серветку, що візуально брудна або оброби іншу поверхню.

Дозування:
Для отримання ефекту дезінфекції використовуй рекомендації з дозування (дивись таблицю).

Tехнічні дані:
Зовнішній вигляд: безбарвна, прозора рідина
pH  (чистий): 0.55
pH (у використанні): 1.95
Відносна густина (20°C): 1.000
Наведені вище дані є типовими для звичайного виробництва і не повинні сприйматися  як специфікація.

Інформація про безпечне поводження та зберігання:
Повні вказівки щодо поводження з цим продуктом та їх утилізацією містяться в окремому паспорті безпеки sds.diversey.com. 
Зберігати в оригінальній закритій тарі подалі від перепадів температури. Тільки для професійних користувачів / фахівців.
Pеагує з окислювальними речовинами. Термін придатності 2 роки від дати виготовлення.
Cумісність продукту:
Не змішуйте з іншими продуктами. Не використовуйте теплу воду. Не використовуйте на чутливих до води або кислот 
поверхнях. За рекомендованих умов використання Diversey Oxivir Excel підходить для використання на більшості 
матеріалів, які часто зустрічаються.

Мікробіологічні дані 
Ефективність доведена у відповідності європейським нормам EN13727, EN13624, EN14476 та EN16615 
та внесений у реєстр дезінфекційних засобів MOЗ.

Інформація про навколишнє середовище 
Поверхнево-активні речовини, які використовуються в цьому продукті, піддаються біологічному розкладу відповідно до вимог 
Регламенту ЕС про миючі засоби, ЄС 648/2004.

Доступні розміри упаковок
Oxivir Excel доступний в 6x1L та 2x5L.
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