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Proszek na bazie aktywnego tlenu
do dezynfekcji i mycia powierzchni
oraz narz´dzi i sprz´tu w placówkach
medycznych

Silne właÊciwoÊci bakteriobójcze
(w tym Tbc), grzybobójcze oraz
wirusobójcze
JednoczeÊnie myje i dezynfekuje
powierzchnie, narz´dzia i sprz´t
medyczny
Posiada pozytywnà opini´ IMiDz

Sk∏ad: 100 g
OXAPOL-u
zawiera: 15 g
monoperoxyftalanu
magnezu, 50 g
wodorosiarczanu
sodu (regulator
pH), substancje
powierzchniowoczynne, substancje
buforujàce.
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Dopuszczony do stosowania
na oddziałach pediatrycznych
i noworodkowych

WłaÊciwoÊci u˝ytkowe
OXAPOL® jest preparatem wieloskładnikowym
w postaci proszku łatwo rozpuszczalnego
w wodzie.
Substancjà czynnà jest monoperoxyftalan magnezu, z którego po rozpuszczeniu w wodzie wydziela
si´ aktywny tlen, posiadajàcy silne właÊciwoÊci
bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
Preparat posiada opinie Paƒstwowego Zakładu
Higieny nr HB/549/99, HB/672/01, HB/186/02,
H˚/15077/01oraz opini´ IMiDz nr ZF/K/15/2001
oraz ZF/K/6/2003 i jest dopuszczony do stoso-

Zalety preparatu
Dzi´ki pakowaniu w torebki iloÊci przeznaczonych
do jednorazowego u˝ycia, OXAPOL® mo˝na
bezpiecznie, łatwo i precyzyjnie dozowaç.
Roztwór u˝ytkowy preparatu:
⎥ Jest ekonomiczny w u˝yciu, dzi´ki połàczeniu
mycia i dezynfekcji w jednym procesie
⎥ Mo˝e byç stosowany w obecnoÊci personelu,
pracowników i pacjentów
⎥ Jest bezpieczny dla Êrodowiska, poniewa˝
ulega całkowitej biodegradacji

wania w placówkach medycznych, tak˝e na
oddziałach noworodkowych i pediatrycznych
oraz w zakładach przetwórstwa spo˝ywczego.

Zakres działania
OXAPOL® inaktywuje bakterie (w tym pràtki
gruêlicy), grzyby oraz wirusy (w tym HBV).
OXAPOL® mo˝na stosowaç w obecnoÊci
personelu i pacjentów w zakładach opieki
zdrowotnej, w stacjach krwiodawstwa,

Sposób u˝ycia
Roztwór przygotowaç bezpoÊrednio przed u˝yciem.
ZawartoÊç torebki wsypaç do naczynia
z odmierzonà iloÊcià wody o temperaturze ni˝szej
ni˝ temperatura ciała i dokładnie wymieszaç,
do całkowitego rozpuszczenia preparatu.
⎥ Powierzchnie i sprz´ty nie zanieczyszczone

laboratoriach, w przemyÊle farmaceutycznym,

substancjami organicznymi dezynfekowaç

do dezynfekcji Êrodków transportu (karetki

2% roztworem OXAPOL® -u.

pogotowia) oraz w zakładach przetwórstwa
spo˝ywczego i wsz´dzie tam, gdzie wymagany jest
wysoki re˝im sanitarny.

Zastosowanie
OXAPOL® polecany jest w zakładach opieki
zdrowotnej do dezynfekcji podłóg, Êcian,
sufitów, łó˝ek, wózków, sedesów, nocników,
umywalek, brodzików, pojemników na odpadki
i zu˝yte materiały opatrunkowe, podkładów

⎥ Powierzchnie i sprz´ty zanieczyszczone
substancjami organicznymi dezynfekowaç
3% roztworem OXAPOL® -u.
⎥ Narz´dzia lekarskie i małe przedmioty
dezynfekowaç poprzez zanurzenie w:
⎥ 3% roztworze OXAPOL® -u.
Czas dezynfekcji 15 minut.
⎥ 6% roztworze OXAPOL® -u.
Czas dezynfekcji 120 minut.

nieprzemakalnych, termoforów, itp. OXAPOL®

Narz´dzia lekarskie po wyj´ciu z roztworu

polecany jest tak˝e w zakładach przetwórstwa

wypłukaç w wodzie, poddaç sterylizacji.

spo˝ywczego do dezynfekcji i mycia podłóg,
Êcian, stołów, urzàdzeƒ, itp. Powierzchnie,
przedmioty, które mogà kontaktowaç si´
ze skórà, dokładnie spłukaç po dezynfekcji.

