
 

VALMISTE KÄYTTÖ SAP-TILAUSKOODI 
EASYDES 
etanoli 55 - 60 p-%, kvaternäärinen 
ammoniumkloridi, pH  

Säilyy avattuna pulloon merkittyyn 
päiväykseen asti, mikäli korkki on 
ollut kiinni. 

Käyttövalmis, etanolipohjainen pesevä pintadesinfektioaine. 
Kuivien, alkoholia sietävien materiaalien ja pintojen 
desinfektioon lääkinnällisille laitteille. Ei pesutiloissa. Ei 
käytetä kostealle pinnalle. Myös esim. stetoskooppien ja 
näppäimistöjen desinfektioon. Käy polykarbonaattimuoville 

Ei tehoa itiöllisiin bakteereihin, esim. Clostridium difficile. 

500 ml pullo: 127004, ref.8081 

5 l kanisteri: 127003, ref. 8082 

ApoWIPE pintadesinfektiopyyhe 
30x22cm (punavalkoinen pakkaus) 

PHMG, PHMB, PEEG, pesuaine, vesi 

32 pyyhettä/pakkaus. Huolellisesti 
suljettuna säilyy avattuna 32 vrk. 

ApoWIPE- pintadesinfektiopyyhe lääkinnällisten laitteiden 
pintojen desinfiointiin. Aroille ja herkille materiaaleille. 
Sopii kännyköiden ja näppäimistöjen desinfektioon. 
 
Tehoaa itiöllisiin bakteereihin, esim. Clostridium difficile.  
 

12 pakkausta/ltk: 132372,  
ref. 021800 

  

KLORILLI 
klooriyhdiste, klooriamiini T, pH 12 

Käyttölaimennos säilyy 4 viikkoa 
puhtaasti käytettynä. 

 

Klooripohjainen desinfektioaine lääkinnällisten laitteiden 
sekä muiden pintojen desinfektiopyyhintään ja 
eritetahradesinfektioon (1000 ppm), mikäli yksikössä on 
Klorilli käytössä. (EI käytetä yksiköissä, joissa on Erisan 
Oxy tai Oxivir käytössä). Tehoaa itiöllisiin bakteereihin. 

Käyttölaimennus tehdään puhtaisiin, kuiviin ja korkillisiin 
pulloihin tarkoin mitattuna puhtailla mitoilla.  
ESBL Klebsiella ja CPE - eristyksen loppusiivouksessa  
WC - pytyn desinfektio erillisen ohjeen mukaisesti. 

1 l pullo: 107467, ref.8109 

5 l kanisteri: 107464, ref.8110 

Erisan OXY+ 
vetyperoksidi ja peretikkahappo,     
pH 7,5 

 

Käyttölaimennos säilyy viikon. 

 

Peroksygeenipohjainen desinfektioaine pintadesinfektioon 
lääkinnällisille laitteille sekä muille pinnoille, lämpöherkille 
välineille ja tekstiilien desinfektioon.  Eritetahradesinfektio, 
mikäli yksikössä on Erisan Oxy tai Oxivir käytössä. (EI 
käytetä yksiköissä, joissa Klorilli on käytössä). 

Käyttölaimennos tehdään ensin isompaan astiaan, josta 
laitetaan puhtaisiin, kuiviin ja korkillisiin pulloihin. Tehoaa 
itiöllisiin bakteereihin, kuten Clostridium difficileen.  

Käy myös aroille pinnoille. Ei kuitenkaan kupari-, 
messinki- hopea- ja marmoripinnoille. 

50 g annospussi: 135245, 
ref.8116 
50 kpl x 50g annospussi: 130906,
ref. 8116 
 
 

Oxivir Plus spray 3.5% 

vetyperoksidi ja peretikkahappo,      
pH 1.5  

Käyttövalmis liuos. 

Säilyy avattuna 2 vuotta 
valmistuspäivästä. 

 

Peroksygeenipohjainen desinfektioaine lääkinnällisille 
laitteille ja muille pinnoille. Eritetahradesinfektioaine, 
mikäli yksikössä ei ole käytössä klooripitoinen 
desinfektioaine.  

Ei tehoa itiöllisiin bakteereihin, kuten Clostridium difficile.  

Ei kupari-, hopea-, messinki- ja marmoripinnoille. 

Käännä spraypullon korkki vaahdotusasentoon. Ei saa 
sumuttaa.   

0.75 litran vaahdottava 
spraypullo: 138479, 
ref.100829234 

Oxivir Plus  

Käyttölaimennos säilyy vuoden. 

3.5%: 35ml Oxivir + 965 ml vettä. 

15%:150ml Oxivir + 850 ml vettä. 

3.5% käyttölaimennos pesutilojen ym. pintojen 
desinfektioon ja eritetahradesinfektio yksiköissä, joissa ei 
ole käytössä klooripitoinen aine eikä Erisan Oxy. 

15% käyttölaimennos itiöllisten bakteerien esim. 
Clostridium difficilen, eritetahrojen ja pintojen desinfektio. 

Litran pullo: 185576, 
ref. 100826547 

A 12t Dilutus 80% 
lievästi denaturoitu etanoliliuos, 

1 l pullo, 100 ml pullo 

Säilyy avattuna 2 vuotta, mikäli 
korkki ollut kiinni. 

Puhtaiden, kuivien pintojen desinfektio pyyhkimällä, esim. 
toimenpidepöydät. Liotusdesinfektio (upotus) 5 min. 

Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika. 

Säilytä korkki suljettuna! 
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