
Oxivir® Excel Wipe
Patentoitua kiihdytettyä vetyperoksidia (AHP) sisältävä kertakäyttöinen  
puhdistus- ja desinfiointipyyhe.
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). 

murine noro -viruksiin.
• Tehoaa myös kaikkiin vaipallisiin viruksiin, kuten HI-, 

HB-, HC-, influenssa-, vaccinia- ja korona -viruksiin.
• Tuhoaa hiivoissa myös Candida albicansin.
• Jättää desinfioitavan pinnan pyyhinnän jälkeen 

sopivan kosteaksi - näin varmistetaan desinfektion 
toteutuminen.

• CEIIa-merkitty - soveltuu käytettäväksi 
terveydenhuollon korkean riskin kohteissa mukaan 
lukien leikkaussalit, teho-osastot ja potilashuoneet.

• Säilyvyys: 2 vuotta avaamattomana, 28 vrk avattuna. 
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Minimoi 
infektioriskit!

Materiaalihyväksynnät

Oxivir Excel Wipe -desinfektiopyyhkeet soveltuvat kaikille 
terveydenhuollossa ja julkissa tiloissa esiintyville koville  
pinnoille  mukaan lukien ruostumaton teräs, lasi, akryyli ja PVC. 

STAINLESS 
STEEL

GLASS ACRYLIC & PVC

• Erinomainen myös julkisten tilojen ja siellä erityisesti 
kosketuskohtien turvalliseen ja tehokkaaseen desinfiointiin 
(koulut, päiväkodit, toimistot, kuntosalit ym.).

• Käyttövalmis.
• Tuotteen teho on todistettu kattavasti EN-testein. 
• Tehoaa useisiin patogeeneihin mm. polio-, adeno- ja 

käyttäjille ja ympäristölle.

• Erinomainen puhdistuskyky.
• AHP-koostumus on turvallinen pinnoille,  

• TÄRKEÄÄ: Älä käytä muiden kemikaalien kanssa. Ei saa 
käyttää pinnoille, jotka eivät siedä vettä tai happamia 
aineita (esim. marmori).  
Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä 
pitkäaikaisessa käytössä.



Pakkauskoot

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Hyväksynnät

Oxivir Excel Wipe -kertakäyttöiset desinfektiopyyhkeet  
ovat tehokkaita, turvallisia helppokäyttöisiä.

Oxivir® Excel Wipe 
Patentoitua kiihdytettyä vetyperoksidia (AHP) sisältävä  
kertakäyttöinen puhdistus- ja desinfiointipyyhe. 

Tehokkuus Testimenetelmä Likainen/puhdas olosuhde

Virucidal (BVD & Mod VVA) DVV rajoitettu virucidinen testi Likainen olosuhde (FCS)
Virucidal (Adeno, MNV, Polio) EN 14476 Likainen olosuhde
Bactericidal EN 1276 Likainen olosuhde
Yeastcidal EN 13624 Likainen olosuhde
Bactericidal EN 13727 Likainen olosuhde
Yeastcidal EN 1650 Likainen olosuhde
Bactericidal Yeastcidal EN 16615 Likainen olosuhde

Test reports are available on request
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Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin 
ja hiivoihin on osoitettu EU-normien 
mukaisesti. Tuotteella on CE IIa 
-sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset 
edustajaltamme.

• Pehmytpakkaus 
12 x 100 kpl  
12 x 30 kpl 
pyyhkeen koko 267 x 200 mm

Soveltuu mm.
Tuotteen tur

 löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta 
sds.diversey.com. Vain a

valliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen 
liittyvät tiedot

mmattikäyttöön. Säilytys 
alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen 
vaihteluilta suojattuna.

- Siivousvälineiden (mm. säätö-
  varsien desinfioivaan puhdistukseen.
- Siivousvaunun työntökahvan ja 
  osien desinfioivaan puhdistukseen.
- Kosteiden tilojen kosketuspintojen    
  desinfioivaan puhdistukseen.


