
Oxivir® Spill Kit

Kit de Primeiros Socorros 
para Prevenção de Infeções
O kit permite à equipa de limpeza isolar e remover derrames 
corporais de um modo seguro, rápido e fácil, a qualquer hora
• Kit completo para lidar com derrames corporais
• Contém o poderoso desinfetante – Oxivir Plus
• Seguro para utilização em todo o tipo de superfícies
• Forma rápida, segura e eficaz de ajudar a limpar derrames

Kit completo para lidar com derrames corporais
Derrames corporais ou sujidades inesperadas representam sempre 
uma potencial fonte de infeção e devem ser limpos rapida e 
eficientemente para eliminar o risco.
O Oxivir Plus Spill Kit da Diversey contém tudo o que é necessário 
para remover e desinfetar um derrame corporal. O kit inclui luvas 
descartáveis e  vestuário de proteção, espátula, pá, sacos e pó 
absorvente que solidifica os fluidos para uma limpeza fácil e 
segura. Inclui também uma  embalagem de spray desinfetante, 
inovador e patenteado Oxivir Plus. 
Todos os componentes estão embalados numa bolsa amarela 
concebida para ser colocada em áreas de fácil acesso, i.e. ao 
lado do kit de primeiros socorros. Uma vez utilizado, deve ser tudo 
colocado no saco descartável para material biológico a fim de 
evitar qualquer risco de contaminação. Deverá depois encomendar 
a recarga do Kit.  

Contém o poderoso desinfetante – Oxivir Plus
Oxivir Plus é um desinfetante altamente concentrado, com 
excelente atividade bactericida, virucida e fungicida. A sua fórmula 
única é baseada na tecnologia inovadora de peróxido de hidrogénio 
acelerado, que efetivamente destrói agentes patogénicos, como 
MRSA, Hepatite C e Norovirus. 
Oxivir Plus é ideal para lidar com derrames corporais contaminados, 
o que pode ajudar a controlar surtos.

Seguro para uma utilização em todo o tipo de superfícies
Oxivir Plus está aprovado pela Organização WoolSafe e tem por 
base uma mistura de ingredientes que são adequados para a 
maioria das superfícies laváveis resistentes a ácidos e para tecidos. 
A ação oxidante não deixa manchas.



Oxivir® Spill Kit

Rápido e eficaz, mas seguro para os utilizadores
• Isento de COV (Compostos Organicos Voláteis)
• Sem perfume
• Sem deixar manchas
• Seguro em tecidos

Impacto ambiental reduzido
Em comparação com desinfetantes habitualmente utilizados em superfícies duras, o Oxivir Plus tem um impacto ambiental 
reduzido: 
• O peróxido de hidrogénio é biodegradável em água e oxigénio
• O peróxido de hidrogénio não deixa resíduos ativos que podem contribuir para o desenvolvimento de estirpes tolerantes

Desinfetante testado
O Oxivir foi testado em HYGCEN e MikroLab GmbH institutos de testes acreditados em Hamburgo e Bremen, de acordo com as 
normas europeias mais recentes (ENNorms) e provou ser um desinfetante excecional com propriedades bactericidas, virucidas e 
fungicidas.  As substâncias ativas do Oxivir são suportadas pela Diretiva Europeia de Produtos Biocidas (Diretiva 98/8/CE).

Oxivir Spill Kit contém:
Tudo isto numa bolsa amarela:
• Oxivir Spray Plus
• Equipamento de Proteção Individual: 

 – Máscara FFP3 com proteção respiratória
 – Bata de manga comprida
 – Luvas de nitrilo e proteções de sapatos  

• Essencial para limpar:
 – Pó de elevada absorção para solidificar os derrames corporais
 – Espátula e pá, toalhetes de papel, saco descartável para material biológico 

Recarga do Kit inclui: 8 x conjuntos de EPI e essencial para limpar.
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