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OxyBac FOAM Wash 
 

Vysoko efektívna neparfumovaná pena so širokým 
spektrom účinnosti a s účinnou zložkou AHP - 

akcelerovaný peroxid vodíka.  

 
 
 
 
 
 

 

 OBLASŤ POUŽITIA 
Pre všeobecné umývanie rúk v prostredí stravovania a manipulácie s potravinami alebo akékoľvek iné pracovisko a 
verejné zariadenia, kde je požadovaná vysoká úroveň hygieny rúk. 
 
 NÁVOD NA POUŽITIE 
Aplikujte 1 až 2 dávky na mokré ruky a starostlivo roztierajte po celej ploche rúk po dobu 30 sekúnd. Ruky dôkladne 
opláchnite a osušte. 
 

VLASTNOSTI VÝHODY 

Unikátny širokospektrálny 
antimikrobiálny prípravok 

• obsahuje akcelerovaný peroxid vodíka - patentovanú synergickú zmes 
bežne používaných zložiek, ktoré sú v kombinácii s peroxidom vodíka 
mimoriadne účinné proti širokému spektru baktérií, kvasiniek a vírusov 

Spĺňa EN 1499 • spĺňa normu za 30 sekúnd s 1,5 ml prípravku; «zlatý štandard» medzi in 
vivo bakteriocídnymi skúškami pre umývanie rúk dezinfekčnými 
prípravkami a antiseptikami 

Neindukuje rezistenciu baktérií • pri kontakte s mikroorganizmami H2O2 uvoľňuje voľné radikály, ktoré 
pôsobia nešpecificky na viac cieľov, a eliminuje mikroorganizmy 
spôsobom, ktorý neindukuje rezistenciu 

Hypoalergénne • prípravok minimalizuje riziko alergickej reakcie a je toxikológmi 
vyhlásený za hypoalergénny 

Šetrný k životnému prostrediu • oproti iným antimikrobiálnym činidlám sa H2O2 jednoducho rozloží na 
kyslík a vodu a tým nezaťažuje žiadnym spôsobom životné prostredie 

Bohatá pena • kombinácia slabších amfolytických povrchovo aktívnych látok s 
organickými stabilizačnými molekulami, ktoré vytvárajú bohatú penu 
vyvolávajúcu príjemný pocit počas použitia aj po ňom 

Vhodný do potravinárstva • bez parfumácie a farbív; prípravok bol nezávisle testovaný a schválený 
cez systém HACCP v celej šírke potravinárskeho priemyslu 

Skvelé čistiace schopnosti • poskytuje skvelý čistiaci účinok vo všetkých oblastiach použitia v 
potravinárskom priemysle, a to aj v prípade mastných rúk 

Rýchly účinok • pena s nízkym povrchovým napätím umožňuje rýchle rozotrení po 
celom povrchu rúk 

Ľahko sa oplachuje • pena sa ľahko oplachuje a nezanecháva zvyšky na rukách ani v umývadle 

Starostlivosť o pokožku • obsahuje hydratačné zložky, ktoré zanechávajú pokožku hladkú a 
hebkú; prípravok je potvrdený dermatológmi ako nedráždivý 

Ekonomický • účinnosť prípravku v kombinácii s presným dávkovaním znižujú 
spotrebu prípravku aj vody až o 50% 

Hygienický • ultrazvukovo uzavretá patróna zaisťuje ochranu prípravku pred 
mikroorganizmami a prachom 

Upozornenie: Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o prípravku. 
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ZLOŽENIE 
aqua, glycerin, butylene glycol, lauramine oxide, phosphoric acid, hydrogen peroxide, phenoxyethanol, polyglycerin-6, 
salicylic acid, benzoic acid 
 
TESTY ÚČINNOSTI 
Európsky patent 
Európsky patent č. 0703831/0984715. Celosvetový Patent Pending. Deb® je registrovaná ochranná známka spoločnosti 
Deb Group Ltd. Technológia AHP® a logo sú vlastníctvom Virox Technologies Inc. a sú používané na základe licencie. 
Certifikát HACCP 
Tento produkt bol certifikovaný HACCP International ako bezpečný pre potraviny a vhodný pre používanie v 
potravinárskych zariadeniach a prevádzkach, ktoré majú program HACCP pre bezpečnosť potravín. 
 

TEST A NORMA POPIS 

Baktericídny / EN 1499 In vivo test určený pre potravinársky priemysel a zdravotníctvo. Musí ho 
splniť prípravky, ktoré chcú byť označované ako prípravky na hygienické 
umývanie rúk (bakteriostatické alebo dezinfekčné tekuté mydlá). 
Kontaktná doba je 30 sekúnd alebo 1 minúta. Používa sa pre neho iba E. 
Colli a test je splnený, ak je výsledok významne lepší ako pri použití 
bežného tekutého mydla. 

Baktericídny / EN 1276 In vitro test stanovujúci baktericídny účinok dezinfekčných prípravkov a 
antiseptík užívaných pre potraviny, priemysel, domácnosti a verejné 
priestory. Kontaktná doba 5 minút na pokožke rúk. Test je splnený pri 
redukcii baktérií log 5 (99,999%). Pre test sa používajú baktérie E. Colli / 
Pseudomonas aeruginosa / Staphylococcus aureus / Enterococcus hirae / 
Listeria typhimurium. 

Fungicídny / EN 1275 In vitro test určený pre potravinársky priemysel, domácnosti a 
opatrovateľská zariadenia. Je splnený pri redukcii mikroorganizmov log 5 
(99,999%) a určuje základný fungicídny účinok alebo účinok proti 
kvasinkám. Pre test sa používajú pleseň Aspergillus niger a kvasinka 
Candida albicans. 

Fungicídny / EN 1650 Pre test sa používajú pleseň Aspergillus niger a kvasinka Candida albicans. 

Virucídny / EN 14476 Virucídny podľa EN 14476 voči všetkým obaleným a neobaleným vírusom, 
tzn. efektívny proti všetkým vírusom vrátane vírusu vtáčej chrípky Avian 
Influenza Virus H3N8 a vírusu ľudskej chrípky H3N2, humánnemu 
rhinovírusu, HIV typ 1, herpes simplex vírus typ 1, vírus hepatitis A, 
humánne rotavírus, vírus tzv. prasacej chrípky H1N1 a skupine vírusov 
Filoviridae (napr. filovirus ebola). 

Dermatologický / 48hodinový single 
patch test 

Prípravok nedráždi pokožku. 

Toxikologický / posúdenie bezpečnosti Výrobok bol nezávisle posúdený na ľudskú spotrebu z hľadiska toxocity a 
stability produktu a bol vyhlásený za bezpečný pre úmyselné použitie a 
spĺňajúci všetky príslušné regulačné požiadavky. 

Hypoalergénny / posúdenie bezpečnosti Posúdené toxikológmi a vyhlásené za hypoalergénne. 

Bezpečný pre potraviny / posúdenie 
bezpečnosti 

Prípravok bol testovaný v súlade s metodikou «Senzorická analýza - 
Metodológia - Triangle Test BS ES ISO 1420: 2007» a bolo preukázané, že 
do potravín neprenáša vône ani chute, keď je používaný ako prípravok na 
umývanie rúk. 
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PRVÁ POMOC 
Pri kontakte s očami: Odstráňte kontaktné šošovky a široko rozovrite oči. Pokračujte v oplachovaní po dobu minimálne 
10 minút. Ak dôjde po umytí k výskytu príznakov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. 
 
SKLADOVANIE 
Prípravok môže byť skladovaný v uzavretom stave pri izbovej teplote po dobu 24 mesiacov. Čas použiteľnosti po otvorení: 
pozri označenie na etikete. Dátum výroby je uvedený na obale päťmiestnym kódom vo formáte ABCDE, kde ABC je deň v 
roku od začiatku roka, kedy bol prípravok vyrobený, DE informuje o roku výroby (napr. 03018 znamená 30. deň roku 
2018, teda 30. januára 2018). 
 
DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV 
Prípravok spĺňa požiadavky na biocídne výrobky. 
 
BALENIE 
 

 
 
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich zistení a očakávaní. Zodpovedajú našim najlepším 
znalostiam a sú určené pre použitie našimi klientami. Musí byť dodržaná práva tretích osôb. Táto informácia nenahrádza 
jednotlivé predbežné skúšky. 
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Balenie Objednávacie číslo Dávkovač  

6 x 1 litr patróna OXY1L Dávkovač Proline pre 1 l patróny, modrý  


