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MUISTA!

Miksi Oxivir Excel Wipe on niin hyvä?

Puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti.23%

Turvallinen - suojakäsineitä ei tarvita  
lyhyaikaisessa käytössä.

Laaja virusidinen teho vain 30 sek. Korona-
viruksen lisäksi tuhoaa myös noroviruksen. 30”

Käyttövalmis - ei haasteita annostelun 
kanssa.

Oxivir
powered by

™

Turvallinen
koskettaa
Kosketuspinnat on desinfioitu
Oxivir Excel Wipe-pyyhkeellä

Kaikille ja kaikkialle - helppo käyttää ja 
perehdyttää.

Kertakäyttöinen - ei siivoustekstiilien 
huoltoa.

Soveltuu kaikille koville, vettä kestäville 
pinnoille.

Soveltuu myös likaisten pintojen ja tahrojen 
poistoon ja desinfiointiin.

 Turvaa  - henkilökunnalle ja vierailijoille. º

Vaikuttava tehoaine on nopea ja  
turvallinen käyttäjälle, pinnoille  
sekä ympäristölle.

Soveltuu myös lääkinnällisten laitteiden 
desinfiointiin, CEIIa-merkitty.

Soveltuu myös elintarvike- ja 
ruuanvalmistustilojen pinnoille.

Paloturvallinen  
(vrt. alkoholia sis. pyyhkeet).

Tuhoaa haitalliset, tautia aiheuttavat 
bakteerit, virukset ja hiivat.

* Tulokset American Journal of. -Lehdessä julkaistusta tutkimuksesta 
Tartuntakontrolli.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen 
käyttöä. 
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Kosketuspintojen säännöllinen 

Muista myös hyvä käsihygienia!
puhdistus ja desinfektio estävat infektioiden leviämistä!  



Oxivir
powered by

™

Ostosrattaiden 
ja -korien kahvat.

Valmistuskeittiöiden 
kosketuspinnat.

Kylmäsäilytysaltaiden 
ja -ovien reunat 
ja ovenkahvat.

Kassa-alueet.
Maksupäätteet, 

sisäiset puheli-
met, mikrofonit, 

kuulokkeet *.

Hanastot, 
annostelijat  ja 

kosketuskohdat 
WC-tiloissa.

Avaa kansi, ota pyyhe puhtain 
käsin pinsettiotteella, sulje 
kansi.

Hävitä käytetyt pyyhkeet 
energiajakeena tai 
sekajätteen joukossa. 

Anna pinnan kuivua ennen käyttöä. 
Poista mahdolliset pyyhintäjäljet 
(esim. tietokoneen ruutu, näppäimistöt) 
kuivumisen jälkeen puhtaalla 
kuivalla/ veteen 
nihkeytetyllä pyyhkeellä.

MYYMÄLÄT
Turvallinen
koskettaa
Kosketuspinnat on desinfioitu
Oxivir Excel Wipe-pyyhkeellä

Kosketuspintojen säännöllinen 

Muista myös hyvä käsihygienia!
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MUISTA! puhdistus ja desinfektio estävät infektioiden leviämistä!  

rypistyneenä), pyyhi pinta 
S-liikkein siirtymällä puhtaasta 
likaiseen päin. Älä pyyhi samaa 

 pyyhkeellä.
kohtaa kahdesti samalla 

Pidä pyyhe tasaisesti kädessä (ei 

Mitä pyyhitään?

Miten pyyhitään?


