Oxivir® Excel™ Wipe

Pesevä desinfektiopyyhe myös lääkinnällisille laitteille
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Tuotteen kuvaus
Oxivir Excel Wipe –pyyhe on kehitetty laajakirjoiseen, yksivaiheiseen desinfioivaan
puhdistukseen. Tuotteen vaikutusaika on lyhyt ja sen teho perustuu patentoituun
AHP-teknologiaan (Accelerated Hydrogen Peroxide). Tuote soveltuu vettäsietäville
koville pinnoille sekä ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille (CEIIa).
Ominaisuudet
• Tehoaa bakteereihin, viruksiin ja hiivoihin
• Desinfioi jopa 1 minuutissa
• Turvallinen käyttäjälle ja pinnoille
• Käyttövalmis ja helppokäyttöinen
• Hyvä pesuteho
• Hajusteeton
• Aktiiviaineet hajoavat vedeksi ja hapeksi
• Ei vaadi huuhtelua, kerrostumaton
Edut
• Tuotteen teho on todistettu kattavasti EN-testein. Tehoaa useisiin patogeeneihin
mm. polio-, adeno- ja murine noro -viruksiin. Tehoaa myös kaikkiin vaipallisiin
viruksiin, kuten HI-, HB-, HC-, influenssa-, vaccinia- ja corona -viruksiin.
• Desinfektion toteutumiseen vaadittavat kontaktiajat ovat tällä tuotteella lyhyitä,
näin desinfektio ehtii toteutua ennen pinnan kuivumista.
• Erinomainen puhdistuskyky.
• Turvallinen käyttää. Ei ärsytä silmiä eikä ihoa.
• AHP-koostumus on turvallinen pinnoille.
• Soveltuu käytettäväksi myös terveydenhuollon korkean riskin kohteissa mukaan
lukien leikkaussalit, teho-osastot ja potilashuoneet.
Käyttöohjeet
1. Poista näkyvä lika.
2. Avaa pyyhepakkaus, ota pakkauksesta yksi pyyhe ja sulje kansi.
3. Pyyhi pinta ja anna kuivua.
4. Ota uusi pyyhe, kun käytössä oleva pyyhe ei kostuta pintaa riittävästi, kun pinta
on silminnähden likainen tai kun siirryt seuraavaan puhdistuskohteeseen.
Tärkeää: Älä käytä muiden kemikaalien kanssa. Ei saa käyttää pinnoille, jotka
eivät siedä vettä tai happoa. Käytä suojakäsineitä.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö:

polypropyleenistä valmistettu pyyhe

Suhteellinen tiheys (20 °C):

1,000

pH-arvo, käyttövalmis:

1,95

Syttymispiste:

N/A

Säilyvyys:

2 vuotta avaamattomana, 28 vrk avattuna

Tuoksu:

Hajusteeton

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.
Käyttöturvallisuus ja varastointi
Turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot ks. käyttöturvallisuustiedote. Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa suurilta
lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Reagoi hapettuvien tuotteiden kanssa.
Tuotteen yhteensopivuus
Oxivir Excel Wipe –pyyhe soveltuu käytettäväksi useimmille käytössä oleville materiaaleille suositelluissa käyttöolosuhteissa.
Ympäristötiedot
Tuotteessa käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat täysin biohajoavia EU:n pesuainedirektiivin EC 648/2004 mukaan.
Mikrobiologiset tiedot
Desinfektioteho on todettu EN-testein: EN1276, EN13727, EN13697, EN16615, EN14476, EN1650, EN13624.

Pakkaustiedot:
Pakkauskoko

Pyyhkeen koko

12 x 100 kpl

200 x 300 mm

12 x 100 kpl
12 x 30 kpl

200 x 267 mm (pehmytpakkaus)
200 x 267 mm (pehmytpakkaus)
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