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OXIVIR PLUS SPRAY  
Detergent dezinfectant lichid cu spectru larg, adecvat și pentru dispozitive 

medicale 

Descriere 

Oxivir Plus Spray de la Diversey este un agent de curăţare şi dezinfectant lichid cu 

spectru larg, gata de utilizare, prevăzut cu pulverizator, pentru curăţarea şi dezinfectarea 

suprafeţelor dure neporoase, echipamente și dispozitive medicale şi a anumitor articole 

de îmbrăcăminte delicate.  

Proprietăți cheie 

 Bazat pe o tehnologie patentată: formulă acidă pe bază de peroxid de hidrogen

 Eficient împotriva unui spectru larg de microorganisme incluzând bacterii,

virusuri, fungi şi levuri. Curăţă şi dezinfectează într-un singur pas.

 Exclusiv pentru uz profesional

 Timpi de contact scurți

 Agent de curățare eficient

 Fără parfum

Avantaje 

 Curăţă şi dezinfectează într-un singur pas, reducând timpul de lucru

 Dezinfectare cu spectru larg testată conform normelor europene împotriva a

numeroși agenți patogeni: HIV, HBV, HCV, gripa aviară, Pseudomonas

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE și

Norovirus

 Performanță de curățare excelentă, inclusiv detartrare și prevenirea formării

depunerilor de calcar

 Profil bun de siguranță pentru utilizator

 Profil ecologic bun. Se descompune în oxigen și apă

 Potrivit pentru utilizare în zone de risc din domeniul medical, inclusiv săli de

operații, unități de terapie intensivă, unități de terapie intensivă neonatală și

saloanele pacienților

Aplicare 

Dozare: A se utilizat nediluat 

Spray de curăţare şi dezinfectare. Aplicare într-un singur pas: 

1. Îndepărtaţi murdăria consistentă uşor de eliminat.

2. Pulverizaţi pe suprafeţele de curățat

3. Lăsați să acţioneze cel puţin 5 minute şi ştergeţi cu o cârpă curată până la uscarea suprafeței.

Notă: Pentru dezinfectarea împotriva norovirusului, pre-curățați suprafața înainte de dezinfectare. 
Permiteți suprafeței să rămână umedă timp de două minute.  

Important: A nu se amesteca cu alte produse. A nu se utiliza pe suprafeţe sensibile la acizi. Produsul nu este 

destinat utilizării pe dispozitive medicale invazive. 

Aspect şi caracteristicile de bază ale produsului: 

Aspect:  Lichid incolor, transparent 
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pH – valoare în utilizare:   1,8 

Densitate: 1.00 g/cm³ (20°C) 

Solubilitate în / Miscibilitate cu Apa:    Miscibil 

        Proprietăţi oxidante:   Neoxidant.  

Datele de mai sus vizează producţia obişnuită şi nu trebuie considerate specificaţii. 

Fişă cu date de securitate disponibilă, la cerere, pentru utilizatorii profesionişti. 

Manipulare şi depozitare în condiţii de siguranţă: Se va manipula conform normelor de igienă industriale 

şi a normelor de securitate. A se păstra în recipientul original închis ermetic. A se evita temperaturile 

extreme. Nu amestecaţi cu alte produse. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului de 

lucru. Spălaţi-vă faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilzare. Scoateţi imediat toată 

îmbrăcămintea contaminată. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. Reacţionează 

în contact cu substanţele oxidabile. Reacţionează cu alcalii. A se feri de produse care conţin agenţi de 

înălbire pe bază de clor ori sulfiţi. A nu se inspira gazele, vaporii, spray-ul sau aerosolii. Se va folosi numai 

în zone bine ventilate. Se va evita contactul cu ochii. Se va evita formarea de aerosoli. Metode de eliminare 

a deşeurilor: Deşeurile se vor elimina în conformitate cu regulamentele naţionale şi locale. Deşeuri de 

produs: Conținutul concentrat sau ambalajul contaminat trebuie eliminat de o companie autorizată sau 

conform reglementărilor locale. Eliminarea deșeurilor în canalizare nu este recomandată. Materialul 

ambalajelor curățate este potrivit pentru generarea de energie sau pentru reciclare conform reglementărilor 

naţionale. Asiguraţi predarea acestora către companiile autorizate pentru colectarea, transportul, recuperarea 

şi eliminarea deşeurilor. Cod de deşeuri: 20 01 30 - detergenţi alţii decât cei specificate la 20 01 29. 

Descrierea măsurilor de prim ajutor: Contact cu pielea Clătiți pielea cu apă călduță din abundență, sub 

jet care curge ușor. În caz de iritare a pielii, consultaţi medicul. Contact cu ochii Se va clăti imediat cu 

foarte multă apă timp de mai multe minute. Dacă se produce iritare se contactează medicul. Inhalare 

Îndepărtaţi de sursa de expunere. Dacă disconfortul persistă, adresa-ţi-vă medicului. Ingerare Îndepărtaţi 

materialul din gură. Beţi imediat 1-2 pahare cu apă sau lapte. În cazul înghiţirii unor cantităţi mari sau 

dezvoltarea simptomelor, solicitaţi îngrijire medical. Auto-protecţie a persoanei ce acordă primul ajutor: 

Purtaţi echipament individual de protecţie cum este indicat în subsecţiunea 8.2 din FDS. Simptome şi efecte 

principale, atât acute cât şi ulterioare: Inhalare: Nu prezintă efecte sau simptome în condiții normale de 

utilizare. Contact cu pielea: Nu prezintă efecte sau simptome în condiții normale de utilizare. Contact cu 

ochii: Nu prezintă efecte sau simptome în condiții normale de utilizare. Ingerare: Nu prezintă efecte sau 

simptome în condiții normale de utilizare.  

Compatibilitatea produsului: Utilizat conform recomandărilor, Oxivir Plus Spray poate fi aplicat pe 

majoritatea materialelor obişnuite.  

Informaţii de mediu: Surfactanţii utilizaţi în acest produs sunt biodegradabili în conformitate cu cerinţa 

Regulamentului (CE) nr. 648/2004 privind Detergenţii.  

Date microbiologice: Eficienţă dovedită în conformitate cu standardele EN1276, EN13697, EN1650, 

EN14476, EN13624 şi EN13727. 

Substanţe active: Peroxid de hidrogen 2,8 g/kg (CAS 7722-84-1), Acid salicilic 1,1 g/kg (CAS 69-72-7). 

Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricaţiei înscrisă pe ambalaj. 

Aprobat de Ministerul Sănătăţii al României: Aviz Nr. 3039BIO/02/12.24 

Dimensiuni disponibile ale ambalajului 

Cod articol Dimensiune ambalaj Tip ambalaj 

100837681 6x0,75L Flacoane cu pulverizator 

Distribuitor: DIVERSEY ROMANIA SRL, Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21 etaj 7, Baneasa 

Business Center sector 1, cod postal 013682, tel: +4 021 233 38 94, www.diversey.com 


