
Oxivir Excel™ conc.  

Detergent dezinfectant lichid cu spectru larg de acțiune, destinat şi pentru 

dispozitive medicale 

Descrierea produsului  

Diversey Care Oxivir Excel conc. este un agent de curăţare şi dezinfectant într-un singur pas, cu 

spectru larg, gata de utilizare și timpi scurți de contact. Bazat pe tehnologia brevetată a Diversey Care 

cu formulă accelerată pe bază de peroxid de hidrogen, Oxivir Excel poate fi util izat pe suprafețe dure, 

neporoase, și pe anumite articole de mobilier delicate. 

Proprietăți cheie  

 Bactericid, virucid, levuricid, fungicid, sporicid*  

 Dezinfectează în mai puțin de 1 minut 

 Profil pozitiv de siguranță pentru utilizator și suprafețe 

 Curățare eficientă 

 Nu conține parfum  

 Se descompune în apă și oxigen 

 Nu este necesară clătirea  

Avantaje  

 Eficacitatea cu spectru larg asigură cele mai ridicate nivele de protecție a pacientului. Testat 

extensiv conform standardelor europene și eficace împotriva mai multor agenți patogeni, este 

declarat a fi complet virucid inclusiv Poliovirus, Adenovirus și Murine norovirus, considerat 

eficace împotriva tuturor virusurilor cu anvelopă precum: HIV, HBV, HCV, Virusul gripal, 

Vaccinia virus și Coronavirus  

 Timpii scurți de contact păstrează suprafața umedă , asigurând astfel edicacitatea dezinfectării 

 Performanță de curățare excelentă, inclusiv detartrare și prevenirea formării depunerilor de 

calcar, ceea ce face inutilă etapa de pre-curățare 

 Profilul excelent de siguranță pentru utilizator reduce riscul lucrătorilor, fără avertizări de 

pericol la util izarea în diluție; nu conține substanțe iritante pentru căile respiratorii 

 Formula AHP este delicată cu suprafețele, prelungind durata de viață a echipamentelor 

 Potrivit pentru utilizare în zone de risc din domeniul medical, inclusiv săli de operații, unități de 

 terapie intensivă, unități de terapie intensivă neonatală și saloanele pacienților 

Instrucţiuni de utilizare  

Diluție  

Pentru a obține nivelul de dezinfectare declarat, respectați recomandările pentru dozare.  

  

Declarație Timp de 

contact  

Diluție ml / 1l apă 

Bactericid  30 sec 2% 20 ml 

5 min 1,5% 15 ml 

Levuricid 5 min 4% 40 ml 

Virucid  5 min 2% 20 ml 



Fungicid * 30min 7% 70 ml 

Sporicid * 30min 25% 250 ml 

 

Aplicare  

Curățare și dezinfectare prin pulverizare: 

1. Îndepărtați murdăria grosieră. 

2. Aplicați pe suprafețe fie prin pulverizarea pe lavetă și ștergerea suprafețelor, fie prin aplicarea direct pe suprafață utilizând un 

pulverizator cu pistol. 

3. După timpul de contact**, ștergeți până la uscare sau lăsați  să se usuce. 

 

Curățare și dezinfectare prin adăugare în găleată: 

1. Îndepărtați murdăria grosieră. 

2. Aplicați pe suprafețe cu mopul/laveta. 

3. După timpul de contact**, ștergeți până la uscare sau lăsați  să se usuce. 

4. Schimbați soluția dacă devine vizibil murdară sau cel puțin la fiecare 24 ore . 

 

Sistem cu servețele uscate de unică folosință  

1. Pregătiți sistemul cu șervețele uscate de unică folosință, conform instrucțiunilor. 

2. Îndepărtați murdăria grosieră. 

3. Scoateți un șervețel și ștergeți suprafața.  

4. După timpul de contact**, ștergeți până la uscare sau lăsați  să se usuce. 

5. Schimbați șervețelul atunci când este vizibil murdar sau când treceți la o altă zonă de curățat. 

  

Important: Nu util izați apă caldă. A nu se amesteca cu alte produse. A nu se util iza pe suprafețe sensibile la apă sau acid. 

 

*Atunci când este utilizat ca dezinfectant final cu etapă preliminară de cură țare 

**Asigurați-vă că suprafețele rămân ude pe durata timpului de contact  

 

Date tehnice  

Aspect:    l ichid limpede, incolor 

Densitate relativă [20 ºC]:                  1,000 

pH (în soluție):                   1,9 

pH - stare pură (la diluție x)  0,55  

Punct de aprindere:              N/A 

Termen de valabilitate  720 zile  

Parfum    neutru  

 

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţia normală şi nu trebuie interpretate ca specificaţii de calitate.  

 

Informaţii despre manevrare şi depozitare în siguranţă 

Informaţii complete referitoare la manevrarea şi eliminarea produsului se regăsesc în Fişa cu Date de Securitate, disponibilă  separat. A 

se păstra în ambalajul original. A se evita temperaturile extreme. Reacționează în contact cu substanțele oxi dabile. 

 

Compatibilitatea produsului 

În condiţi ile recomandate de util izare, Oxivir Excel de la Diversey este adecvat pentru majoritatea materialelor uzuale. 

 

Informaţii ecologice  

Surfactanții util izați în compoziția acestui produs îndeplinesc cerințele de  biodegradabilitate finală în conformitate cu Regulamentul UE 

privind detergenții, CE 648/2004. 

 

Date microbiologice 

Eficacitate dovedită prin conformitatea cu: EN13727, EN13624, EN14476, EN13704  

 

Dimensiuni disponibile ambalaj 

Codul articolului  Dimensiune ambalaj Tip ambalaj 


