
Bruksfärdiga rengörings- och desinfektionsdukar med bredspektrum effekt, för icke 
invasiva medicinska instrument och för icke porösa hårda ytor. 

Produktbeskrivning 

Diversey Oxivir Excel™ Wipe CE är en bruksfärdig, kombinerad rengörings- och desinfektionsduk som 
har ett brett spektrum effekt mot sjukdomsalstrande bakterier och virus. Produktens sammansättning ger en kort 
kontakttid. Baserad på Diverseys patenterade Accelerated Hydrogen Peroxide (AHP) formulering kan 
Oxivir Excel™ Wipe CE användas på icke invasiva medicinska instrument och hårda, icke porösa ytor. 

Produktegenskaper 

• Bakterie-, virus- och jästdödande
• Desinficerarande och effektiv mot alla virus på enbart 30 sekunder
• Säker för både användare och ytor
• Enkel att använda, ingen förberedelse eller tvätt nödvändig
• Effektiv rengöring
• Parfymfri
• Bryts aktivt ner till vatten och syre
• Ingen eftersköljning behövs

Produktfördelar 

Produkten avdödar ett brett spektrum av virus och bakterier och ger den högsta möjliga säkerheten för 
kunder, patienter och personal. Oxivir Excel är testad enligt Europeiska normer och är effektiv mot ett flertal 
sjukdomsframkallande organismer inklusive Poliovirus, Adenovirus och Murin norovirus. Produkten är även testad 
effektiv mot alla höljeförsedda virus såsom: HIV, HBV, HVC, Influensa, Vaccinia- och Coronavirus. 

• Kort kontakttid som säkerställer att ytan är fuktig under verkningstiden
Utmärkta rengöringsegenskaper och inte brandfarlig

• Säker att använda i närhet av patienter, personal och besökare. Inget behov av skyddsutrustning
•            Skonsam mot ytmaterialet och förlänger därmed materialets livstid
• Enkel och lättanvänd lösning som utesluter misstag med utspädning
• Ingen risk för korskontaminering, tack vare förpreparerade engångsdukar
• Utmärkt att använda på handkontaktytor under pågående smittspridning i en pandemi
             samt för alla högriskområden inom sjukvård och äldrevård

Bruksanvisning 
Applikation 

1. Avlägsna lös smuts.
2. Öppna förpackningen med dukar, dra ut en duk och stäng locket.
3. Torka av ytan och säkerställ att hela ytan är fuktad, låt ytan lufttorka.
4. Vid behov av längre kontaktider, säkerställ att ytan förblir fuktad under önskad kontakttid. 
5. Tag en ny duk när den inte längre fuktar ytan, om duken är synbart smutsig eller när en ny patientnära yta
ska rengöras och desinficeras.

Viktigt: Kombinera inte med andra produkter. Använd inte på ytor känsliga för syra. 

Oxivir Excel™ Wipe



Teknisk information 
Utseende:  Duk av polypropylen 
Relativ densitet [20° C]:   1.000 
pH brukslösning:     1.95 
Hållbarhet: 2 år i oöppnad behållare, 28 dagar efter öppning 
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 
Oxivir Excel™ CE Wipe 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 Excel™ CE är godkänd enligt: EN13727, EN13624, EN14476, EN16615, EN1276, EN1650 

Krav  EN test  Kontakttid  
Bakterieavdödande EN13727 30 sek 

EN1276 1 min 
EN16615 1 min 

Fungicida-/ 
jästavdödande 

EN13624 5 min 
EN1650 5 min 
EN16615 1 min 

Virusavdödande EN14476 30 sek 

Förpackningsstorlekar 
 
Artikelnummer Förpackningsstorlek  Dukstorlek         Förpackningstyp 
101105022 Oxivir Excel™ Wipe CE    6x120 st dukar                        152x177 mm      Burk
100984248 Oxivir Excel™ Wipe CE 12x100 st dukar 267x200 mm      Mjuk plastförpackning 
100984050 Oxivir Excel™ Wipe CE    12x30 st dukar                        267x200 mm      Mjuk plastförpackning
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