
DISTRUGE
CORONAVIRUSUL

100%  
SIGUR
PENTRU OAMENI  
ȘI SUPRAFEȚE

ELIMINĂ 
VIRUSURILE 
BACTERIILE 
LEVURILE

Oxivir este singurul detergent dezinfectant 
care distruge coronavirusul și toate  
celelalte virusuri în doar 30 de secunde*.
Oxivir vă protejează rezidenții, personalul și 
reputația în cel mai eficient, sigur și durabil 
mod.
* Conform standardului EN 14476

Siguranță la 1 șervețel 
distanță



Oxivir detergent și dezinfectant, cu tehnologia AHP, vă oferă cea mai bună alternativă la dezinfec-
tanții tradiționali, oferind o eficacitate virucidă completă în doar 30 de secunde, fiind în același 
timp foarte delicat cu suprafețele și cu cel mai redus risc pentru rezidenți și personal. Ingredientul ac-
tiv, peroxidul de hidrogen, se descompune în apă și oxigen ecologice la doar câteva minute după 
utilizare, fără a lăsa reziduuri care ar putea fi dăunătoare sau ar putea schimba aspectul suprafeței.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?
AHP (peroxid de hidrogen accelerat) este un amestec brevetat, sinergic de ingrediente frecvent utilizate 
și sigure, care, atunci când sunt combinate cu niveluri scăzute de peroxid de hidrogen, cresc semnificativ 
eficacitatea germicidă și performanța de curățare.

AVANTAJE CHEIE
EFICACITATE
Eficacitate virucidă completă în doar 30 de secunde (Coronavirus)
Foarte eficient împotriva agenților patogeni cheie asociați asistenței medicale
Cea mai rapidă acțiune împotriva unui spectru larg de virusuri, bacterii și levuri

SIGURANȚĂ
Siguranță pentru utilizatori, nu este nevoie de EIP
Compatibilitate ridicată cu suprafețele, neinflamabil
Șervețelele reduc complet aerosolii și vor crește gradul de conformitate al dezinfecției cu 35%*

EFICIENȚĂ
Produs de curățare și dezinfectare universal care îmbunătățește eficiența muncii (disponibil în mai 
multe variante de ambalare și soluții de dozare).
Șervețelele Oxivir Excel vă vor crește eficiența cu până la 23%*  
Ușor de utilizat cu instruire minimă necesară
Sistem de agenți tensioactivi de înaltă performanță care oferă rezultate superioare de curățare în 
comparație cu multe alte tehnologii de dezinfectare

DURABILITATE
Compușii activi se descompun în apă și oxigen, ceea ce este mult mai sigur atât pentru mediu, cât 
și pentru oameni  
Produsele Oxivir nu conțin alchilfenol etoxilați (APE), nonilfenol etoxilați (NPE), compuși organici 
volatili (VOC)
* Weimke TL, et. al. Valoarea șervețelelor dezinfectante gata de utilizare: Conformitate, timpul angajaților și costuri. Am J Infect Control. 2014; 42: 329-
330



RUPEȚI LANȚUL INFECȚIILOR
EFICIENT ȘI RAPID

Studii recente au dovedit că mediul poate juca un rol cheie în transmiterea agenților patogeni și că dez-
infectarea și curățarea suprafețelor joacă un rol critic în reducerea riscului infecțiilor nosocomiale. Oxivir 
este un detergent dezinfectant cu spectru larg, complet eficient împotriva norovirusului, adenovirusului, 
poliovirusului and coronavirusului (incl. SARS-CoV-2) în doar 30 de secunde. Bazat pe tehnologia peroxid-
ului de hidrogen accelerat, este foarte eficient și împotriva bacteriilor și levurilor. Mai mult, performanța 
superioară de curățare, spectrul larg și timpul scurt de contact vă fac să uitați de greșelile de aplicare 
și riscurile de conformitate legate de dezinfectare.

Timp de uscare vs. timp de contact % murdărie îndepărtată într-un test standard de curățare

PROTEJAȚI REZIDENȚII ȘI ASIGURAȚI FAMILIILE LOR CĂ TOTUL VA FI BINE 
OFERIȚI CEA MEA SIGURĂ PREVENIRE A INFECȚIILOR CU OXIVIR

Conform studiilor de piață, curățenia este un factor care influențează deciziile clienților în ceea ce 
privește selectarea unei unități de îngrijire pe termen lung pentru un prieten sau un membru al familiei. 
Produsele Oxivir au o capacitate îmbunătățită de curățare și sunt conforme cu cele mai înalte standarde 
în ceea ce privește dezinfectarea. Astfel le puteți dovedi rezidenților și familiilor acestora că vă aflați 
în avangarda industriei în ceea ce privește igiena.

Factorii principali care influențează deciziile clienților

4 din 5 clienți spun să sunt preocupați de riscul infecțiilor

clienți spun că, în general, curățenia este un factor major care influențează deciziile în ceea 
ce privește selectarea unei unități de îngrijire pe termen lung pentru un prieten sau…

clienți sunt preocupați de faptul că nu se acordă suficientă atenție suprafețelor moi

clienți consideră că mirosul neplăcut este echivalent cu lipsa curățeniei

1 din 5 spune că își face griji cu privire la riscul infecțiilor pentru că instituția nu miroase a curat



EFICACITATEA OXIVIR
OXIVIR EXCEL  
CONCENTRATE

OXIVIR EXCEL 
FOAM

OXIVIR EXCEL 
WIPES

Diluție
Timp de contact
(condiţii de 
murdărie)

Timp de contact
(condiţii de 
murdărie)

Timp de contact
(condiţii de 
murdărie)

BACTERICID

LEVURICID

VIRUCID



CEA MAI DURABILĂ ALEGERE 
RĂMÂN DOAR APĂ ȘI OXIGEN

Găsirea unui produs de curățare și dezinfectare care se  
potrivește cu ambițiile de sustenabilitate ale locației poate 
fi o provocare.

Produsele Oxivir conțin AHP, un ingredient activ al peroxid-
ului de hidrogen. Peroxidul de hidrogen este 100%  
biodegradabil, descompunându-se în componentele de 
bază apă și oxigen. Acest lucru înseamnă că impactul asupra 
mediului este minim sau inexistent.

În plus, produsele Oxivir nu conțin alchilfenol etoxilați 
(APE), nonilfenol etoxilați (NPE), compuși organici volatili 
(VOC), fiind asigurată o calitate optimă a aerului din interior.



FĂRĂ REZIDUURI, FĂRĂ RISC
PROTECȚIE DEMONSTRATĂ PENTRU TOȚI

Utilizarea corectă și sigură a produselor de curățare și dezinfectare poate fi o provocare. Produsele Oxi-
vir nu numai că sunt eficace împotriva agențiilor patogeni cheie, ci reprezintă și cea mai sigură alegere 
pentru angajații și rezidenții dvs. Acestea pot fi utilizate în siguranță fără echipament individual de 
protecție, deoarece nu sunt corozive și nu sunt iritante pentru piele și ochi la diluția corectă. Produsele 
Oxivir nu conțin compuși organici volatili, parfumuri adăugate, mirosuri chimice puternice și gaze. În plus, 
acestea nu aderă de țesăturile instrumentelor de curățare, cum ar fi bumbacul sau microfibra (așa 
cum fac compușii cuaternari de amoniu), ceea ce înseamnă că nu există niciun risc de eficacitate redusă.

Sistemul de identificare a mate-
rialelor periculoase (HMIS) este o 
clasificare numerică cu scopul de a 
măsura pericolul pentru sănătate, 
inflamabilitatea și pericolele fizice 
ale substanțelor.
Dezinfectanții Oxivir, folosiți în 
diluții, sunt cotați ca având cele mai 
mici niveluri de toxicitate 0 - 0 - 0 
posibile.

Niciun risc semnificativ pentru sănătate

Materiale care nu vor arde

Materiale care sunt în mod normal stabile, 
chiar și în condiții de incendiu și NU vor 
reacționa cu apa, nu se vor polimeriza, nu se 
vor descompune, nu vor condensa sau
auto-reacționa. Non-explozive.

Oxivir poate fi utilizat în condiții de siguranță și este compatibil cu: oțel inoxidabil, crom, vinil, țesături de 
nailon, suprafețe laminate, sticlă, cauciuc, plastic dur și flexibil (polipropilenă, poliuretan, polietilenă, PVC 
acrilic, fibră de sticlă și policarbonat)



CU OXIVIR OBȚINEȚI CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE 
FĂRĂ EGAL

Oxivir este un detergent și dezinfectant universal pentru orice suprafață din unitatea dvs. și este ușor de utilizat, instruirea 
necesară fiind redusă la minimum. Pe baza peroxidului de hidrogen, Oxivir vă optimizează eficiența muncii, garantând o 
dezinfectare completă a suprafeței împotriva virusurilor, bacteriilor și levurilor printr-o singură ștergere.
Performanța superioară de curățare, spectrul de eficacitate și timpul scurt de contact vă fac să uitați de greșelile de 
aplicare și riscurile de conformitate legate de dezinfectare. Timpul mediu pentru finalizarea curățeniei și dezinfecției 
într-o încăpere din grupul de studiu al Șervețelelor umede Oxivir Wipes a fost de 178,1 secunde, în timp ce în 
grupul Lavetă și găleată a fost de 230,9 secunde. Asta înseamnă că eficiența a crescut cu 23% folosind Șervețele 
umede Oxivir. 

Grup
Șervețele umede Oxivir

Grup
Lavetă și găleată

Utilizați produsele biocide în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare
* Weimke TL, et. al. Valoarea șervețelelor dezinfectante gata de utilizare: Conformitate, timpul angajaților și costuri. Am J Infect Control. 2014; 42: 329-330

Eficiența Șervețelor umede Oxivir vs metodele lavetei și a găleții și reducerea costurilor asociate: 
rezultatele unui studiu*



Detergenții dezinfectanți Oxivir 
sunt disponibili în diferite  
formate adecvate pentru 
curățarea și dezinfectarea  
oricărei suprafețe  
în doar 30 de secunde*

* Conform standardului EN 14476

Utilizați produsele biocide în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare



Diversey a fost și va fi întotdeauna un pionier și 
un facilitator al vieții. Punem în permanență la 
dispoziție tehnologii de curățare și de igienizare 
revoluționare și de încredere pentru clienții noștri 
din toate sectoarele de activitate la nivel mondial. 
Diversey are sediul în Fort Mill, SC, SUA.

Pentru mai multe informații, vizitați www.diversey.
com sau urmăriți-ne pe rețelele sociale.

www.diversey.com
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