
 

Oxivir Sporicide  
Bredspektrigt Väteperoxidbaserat Rengörings- & Desinfektionsmedel för icke 
invasiva medicinska instrument och för ej porösa hårda ytor. 

Beskrivning  

Diversey Care Oxivir Sporicide är ett bruksfärdigt rengörings- och desinfektionsmedel som är effektivt mot  
Clostridium difficile och Bacillus subtilis Baserad på Diversey Cares patenterade Accelerated Hydrogen 
Peroxide (AHP) formulering  kan Oxivir Sporicide användas på icke invasiva medicinska instrument och 
hårda, ej porösa ytor.  

Produktegenskaper  

• Effektiv mot Clostridium difficile på 1 minut*  
• Tuberkulocid, Baktericid, Spor-, virus- och svampavdödande på 1 minut* 
• Användarvänlig och säker att använda på olika material jämfört med andra sporavdödande  
             produkter 
• Effektivt rengöringsmedel 
• Utan färg eller parfym  
• Produkten bryts ned till vatten och syre – Inga aktiva rester på rengjord yta 
• Innehåller inte klor eller alkohol 

Produktfördelar  

• Utmärkt gensvar vid utbrott av Clostridium Difficile 
• Produkten avdödar med ett brett spektrum alla andra klasser av patogener och ger den högsta 

möjliga säkerheten för patienter och personal  
• Kort kontakttid håller ytan fuktig under verkningstiden vilket säkerställer desinficerande effekt 
• Ingen eftersköljning nödvändig  
• Orsakar inte irritation i luftvägarna 
• Utmärkt att använda för alla högriskområden inom sjukvård såsom Operationssalar, Intensivvårds-  
             Neonantalintensivårdsavdelning och Patientrum 
• Skummunstycke möjliggör effektiv applicering 

Bruksanvisning 
 
Applikation 
Skumsprayrengöring och desinfektion: 
1. Avlägsna lös smuts. 
2. Spraya på torkduken och torka ytan eller spraya direkt på ytan som ska rengöras. 
3. Säkerställ att ytan förblir fuktad under kontakttiden, låt ytan lufttorka. 
 
Viktigt:  Kombinera inte med andra produkter. Använd inte produkten på ytor känsliga för vatten eller syra. 
 
* Vid användning som slutlig desinficering efter tidigare rengöring.  

 
  

CE 



 
Teknisk information 
Utseende:    Klar, färglös vätska 
Relativ densitet [20° C]:                  1.03265 
pH brukslösning:                   2.7 ± 0.3 
Hållbarhet:   2 år i oöppnad behållare  
Doft:    Neutral  
 
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation. 
 
Skyddsföreskrifter och lagring 
Fullständig information om användning och hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvaras i sluten 
originalförpackning. Undvik extrema temperaturer. Reagerar med oxiderbara ämnen. 
 
Att beakta 
Diversey Oxivir Sporicide är lämplig att använda på alla tänkbara ytor förutsatt att man följer rekommenderade anvisningar. 
 
Miljöinformation 
Tensiderna i produkten är lätt nedbrytbara enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, EC 648/2004. 
 
Mikrobiologisk information 
Oxivir Sporicide är godkänd enligt: EN13727, EN13624, EN13697, EN14476,  EN13704, EN14348, EN16615 
 

Krav  Kontaktid/förhållande 
EN test  Smutsig yta Ren yta 

Bateriocid EN13727 30 sek  
EN13697 1 min  
EN16615 1 min  

Jästavdödande EN13624 1 min  
EN13697 1 min  
EN16615 1 min  

Svampavdödande EN13624 6 min  
EN13697 5 min  

Virusavdödande EN14476 1 min  
Sporavdödande  
(C. difficile) 

EN13704 3 min 1 min 

Sporavdödande 
 (B. subtilis) 

 30 min 15 min 

Tuberkulocida EN14348 10 min  
Mykobaktericida EN14348 5 min  

 
 
Förpackningsstorlekar 
Artikelnummer   Förpackningsstorlek Förpackningstyp 
100934091  6x750 ml    Skumsprayflaska 


