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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.

Reiniger en desinfectant voor niet-invasieve
medische hulpmiddelen

Omschrijving
Diversey Oxivir Sporicide CE is een eenstaps reinigings- en desinfectiemiddel effectief
tegen Clostridium difficile en Bacillus subtilis. Oxivir Sporicide Wipe CE is gebaseerd op
Diversey's gepatenteerde AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) formulering en kan
worden gebruikt op niet-invasieve medische hulpmiddelen.

Eigenschappen
•   Effectief tegen C difficile in 1 minuut*
•   Sporicide, Bactericide, Virusdodend, Gistdodend, Schimmeldodend, in slechts 1

minuut
•   Positief gebruikers- en oppervlakte veiligheidsprofiel, vergeleken bij andere

sporicides
•   Effectieve reiniger
•   Geurloos
•   Breekt actief af in water en zuurstof - Laat geen actieve residuen achter op het

oppervlak
•   Bevat geen chlorine of alcohol

Voordelen
•   Uitstekende reactie op C difficile uitbraak
•   Brede effectiviteit tegen alle andere pathogene klassen bieden de hoogste niveaus

van patiëntbescherming
•   Korte contacttijden zorgen dat het oppervlak vochtig blijft waardoor de desinfectie-

effectiviteit wordt verzekerd
•   Naspoelen niet nodig
•   Veroorzaakt geen irritatie aan de luchtwegen
•   Geschikt voor gebruik in hoge risico gebieden in Gezondheidszorg, waaronder ICU,

NICU, patiënten- en isolatiekamers
•   Schuimtrigger zorgt voor efficiënte toepassing

Niet bedoeld voor gebruik op invasieve medische apparaten

Gebruiksaanwijzing
Sprayreiniging en desinfectie:
1.  Verwijder grove vervuiling.
2.  Breng op het oppervlak aan door middel van het sprayen op een reinigingsdoek en

over het oppervlak te vegen, of door het direct op het oppervlak aan te brengen door
middel van een schuimtrigger.

3.  Na de contacttijd * & ** het oppervlak droogvegen of aan de lucht laten drogen.
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Dry Wipes Disposable Doekjes Systeem:
1.  Bereid het Dry Wipes Disposable Doekjes Systeem voor zoals aangegeven op de verpakking.
2.  Verwijder grove vervuiling.
3.  Neem een doekje uit de verpakking en veeg over het oppervlak.
4.  Na de contacttijd * & ** het oppervlak droogvegen of aan de lucht laten drogen.
5.  Vervang het doekje wanneer deze zichtbaar vervuild is of verplaats naar een volgend reinigingsgebied.

* Indien gebruikt als terminaal desinfectiemiddel volgens bovenstaand reinigingsplan
**Zorg voor een voortdurend vochtige ondergrond tijdens de contacttijd

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof
pH-waarde (in gebruik): 2.7 ± 0.3
Relatieve dichtheid: 1.03265
Houdbaarheid: 720 dagen
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Informatie over veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking en niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor
professioneel gebruik.
Reageert met oxideerbare stoffen.

Productcompatibiliteit
Niet mengen met andere producten. Niet gebruiken op water- en zuurgevoelige oppervlakken. Bij het gebruik van Oxivir Sporicide CE dienen
handschoenen te worden gedragen.

Microbiologische gegevens
Effectiviteit is bewezen in compliance met: EN13727, EN13624, EN13697, EN14476, EN13704, EN14348 and EN16615.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU
wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

Beschikbare verpakkingen
Oxivir Sporicide is verkrijgbaar in een flacon met schuimtrigger, 6x0.75L
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