










Dezinfecţia aerului şi a suprafeţelor 

Oxidice Air b 

Soluţie gata de utilizare pentru 
dezinfectia aerului şi a suprafeţelor 

✓ Dezinfecţia microaeroflorei şi a suprafeţelor

✓ Soluţie gata pentru utilizare

✓ Fără aldehide, alcooli, fenoli şi compuşi

cuaternari de amoniu (QUATS)

✓ Bactericid (inclusiv Micobacterium terrae şi

Micobacterium avium)

✓ Fungicid

✓ Virucid (Adenovirus, Poliovirus, MNV) HBV,

HIV, HCV, Virusuri lnfluenza, Virus herpetic,

Coronavirus

✓ Sporicid inclusiv Clostridium Difficile

Tip preparat 

Oxidice Air b este un dezinfectant pentru aer si 
suprafeţe, care este complet biodegradabil şi nu este 
dăunător pentru om, animale şi natură. Bacteriile, 
microorganismele şi fungii sunt îndepărtate eficient şi 
rapid. După ce Oxidice Air b a fost nebulizat printr-un 
nebulizator spaţiul poate fi utilizat din nou după cel mult 
30 minute. Prin capacitatea deosebită de degradabilitate 
a peroxidului de hidrogen, după dezinfectare rămâne 
doar aer curat, fără germeni. -Potrivite pentru o 
dezinfectie a aerului cu Oxidice Air b sunt spaţiile, în 
care este cerută o igienă medicală ireproşabilă pentru 
om şi animale. Dezinfectia doar prin ştergere poate duce 
la imprecizie, de aceea Oxidice Air b oferă siguranţa în 
execuţie şi este economic la utilizare. 

Domeniul de utilizare 

Oxidice Air b este un dezinfectant compatibil pentru toate 
domeniile ce ofera o siguranţă igienică deosebit de 
mare, ex.: 

• Sălile de naşteri
• Spaţiile de tratament medicale şi stomatologice
• Staţiile pentru terapie intensivă
• Echipamente medicale
• Spatiile din căminele de bătrâni si căminele

pentru îngrijire
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Metoda de aplicare: 

La contactul cu Oxidice Air b purtaţi neapărat 
îmbrăcămintea corespunzătoare de protectie, mănusi de 
protecţie precum şi protecţia ochilor şi asigurati-va ca 
exista o ventilare suficientă! 

Pentru nebulizare utilizati un aparat DIOP conceput 
pentru o dispersare sub forma de ceaţă. 
Pentru dezinfecţia aeromicroflorei şi a suprafeţelor prin

nebulizare sunt necesari 4 ml/m3 de Oxidice Air b. 
Aparatul nebulizator este special conceput pentru a 
nebuliza particule cu dimensiuni mai mici de 0.3 µm. 
Instalaţiile de ventilaţie respectiv climă trebuie oprite în 
timpul nebulizării. După cel mult 30 minute se pot activa 
toate sistemele de ventilare, iar spaţiul este complet 
dezinfectant şi accesibil. 
Pentru dezinfecţia prin pulverizare sunt necesari 15-20 
ml / m2 de Oxidice Air b. 

Microbiologie 

Oxidice Air b acţionează împotriva bacteriilor (inclusiv 
Micobacterium terrae şi Micobacterium avium), fungi, 
limitat împotriva virusurilor {Adenovirus 5, Poliovirus, 
MNV), HBV/HIV/HCV, virusuri lnfluenza, herpetic şi 
Coronavirusuri precum şi împotriva sporilor inel. 
Clostridium difficile. 

Date chimico- fizice 
Densitate (20"C): 1,009- 1,071 



Dezinfecţia aerului şi a suprafeţelor 

Oxidice Air b 

Concentraţia la utilizare/ Timpul de acţiune 

E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus
conditii de murdarie si curatenie

E coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. 
aureus, C albicans, A. brasiliensis 
conditii de murdarie si curatenie 

C. alb1cans, A. brasiliensis (conditii
de murdarie si curatenie
E coli, E. hirae, P. aeruginosa, S
aureus, C. albicans, A. brasiliensis
conditii de murdarie si curatenie

E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S.
aureus, C. albicans, A. brasiliensis
conditii de murdarie si curatenie

C. albicans, A. brasiliensis (conditii
de murdarie si curatenie 

Adenovirus, Poliovirus, MNV, 
Extindere HBV, HCV, HIV (conditii 
de curatenie 
Adenovirus, MNV (conditii de 
curatenie si muradrie 
Poliovirus (conditii de curatenie si 
murdanre 

Poliovirus (conditii de curatenie si 
murdari re) 

B subtillis, (conditii de curatenie si 
murdarie 
B. cereus (conditii de curatenie si
murdarie
Clostridium diffiicile
conditii de curatenie
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Compoziţia produsului 
Soluţia gata de utilizare conţine: 
Peroxid de hidrogen 4,4 g 
Acid Peracetic: 0.5 g 

Clasificare în conformitate cu Regulamentul 

� 
1907/2006 (REACH) 

Atenţie 

H319 Provoacă iritaţii puternice ale ochilor. 
P264 După utilizare spălaţi temeinic. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ haine de protecţie/ 
protecţie pentru ochi/ protecţie pentru faţă. 
P303+P361+P353 - IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA 
(sau parul): scoateti imediat toata imbracamintea 
contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus. 
P305+P351+P338 LA CONTACTUL CU OCHII: clatiti cu 
atentie cu apă pentru mai multe minute. Scoateti lentilele 
de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate 
face cu usurinta. Contunuati sa clatiti. 
P309+P311 - IN CAZ DE expunere sau daca nu va 
simtiti bine: sunati la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICA sau medic. 
P501 -Aruncati continutul/containerul în acord cu 
reglementarile locale/regionale/nationale/internationale. 

Indicaţii speciale 
Înainte de utilizare citiţi întotdeauna informaţiile 
produsului şi fişa tehnică de securitate. 

Indicaţii pentru depozitare 
Utilizarea unei ventilaţii locale şi generale. A se utiliza 
doar în zonele bine ventilate. Protejaţi împotriva razelor 
solare. Păstraţi într-un loc bine ventilat. Păstraţi 
recipientele închise etanş. Păstraţi doar în recipientul 
original. 



Dezinfecţia aerului şi a suprafeţelor 

Oxidice Air b 

Protecţia personală 
Purtaţi ochelari de protecţie/ protecţia feţei. Haine de 
protecţie. Purtaţi mănuşi de protecţie. Sunt potrivite 
mănuşile de protecţie împotriva chimical�lor verificate 
conform EN 374. Fluorcauciuc (Viton). ln cazul unei 
ventilaţii insuficiente, in situatia nebulizarii purtaţi 
protecţie pentru respiraţie. 

Modalităţi de livrare 
Flacon de 1 litru 
Flacon de 2 litri 
Canistra 5 litri 

Etichetare 

CE 0124 Produs medicinal Clasa Ila MD 0108 
Biocid, BAU.A. Nr N-73361 
Aviz Nr.4591 BIO/02/09/20 

Certificari 
Pentru detalii mai exacte ale expertizelor, alte informaţii 
depre produs sau răspunsuri la întrebări individuale, ne 
puteţi contacta pe email: info@alcarina.ro sau la telefon 
+40 244 520 853
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