
 
 

 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS 

      LIUDIJIMAS Nr. BSV.10-8222(16.5.7. 10.14)-(A-02PNO431703/B-17-226)  

 

Išduotas 2017 m. rugpjūčio 2 d., galioja iki 2021 m. kovo 22 d. 

 

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas 
Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 114, PL-31323 Krakow (Lenkija). 

 

Biocidinio produkto tipas  

2 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui.  

 

Biocidinio produkto pavadinimas  

Incidin® Oxyfoam. 

 

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas  

Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab Allee 1, DE-40789 Monheim am Rhein (Vokietija). 

 

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai  

Vandenilio peroksidas, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0. 

 

Specialiosios autorizacijos sąlygos  

Tik profesionaliesiems vartotojams. Dezinfekuoti paviršius, išskyrus medicinos prietaisus, sveikatos 

priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose. 

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede. 

 

Biocidinio produkto ženklinimas 

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede; 

Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede. 

 

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda 

A02PNO431703/B.                  

 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. BSV.10-7211(16.5.7. 10.14)-(A-02PNO451703/A-17-

169) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklinime nurodytas biocidinių produktų autorizacijos 

liudijimas Nr. BSV.10-7211(16.5.7. 10.14)-(A-02PNO451703/A-17-169), gali būti tiekiami į rinką iki 

2018 m. sausio 29 d. ir naudojami iki 2018 m. liepos 28 d. 
 

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, 

jeigu šiam biocidiniam produktui bus išduotas autorizacijos liudijimas taikant 2012 m. gegužės 22 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai 

ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 42 straipsnyje numatytas procedūras. 
 

Vilniaus departamento direktorė      Rolanda Lingienė 

                                                           A.V. 

Liudijimą gavau\ 
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ETIKETĖ 

 

 

INCIDIN® OXYFOAM 

 

Purškiamos putos 

 

Veiklioji medžiaga: vandenilio peroksidas, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0, 1,5 %.  
 

 

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas). Tik profesionaliesiems 

vartotojams. Dezinfekuoti paviršius, išskyrus medicinos prietaisus, sveikatos priežiūros ir 

visuomeninės paskirties įstaigose . 

 

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją. 

 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378. 

 

Gamintojas Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab Allee 1, DE-40789 Monheim am Rhein (Vokietija). 

 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. BSV.10- 8222(16.5.7. 10.14)-(A-02PNO431703/B-

17-226), galioja iki 2021-03-22 

 

Tūris 

 

Tinka naudoti  
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INCIDIN® OXYFOAM 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 

Dėmesio! 

Tik profesionaliesiems vartotojams. Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje 

instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.  

 

Naudojimas  

Incidin® Oxyfoam skirtas paviršių dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties 

įstaigose. Preparatas paruoštas naudoti.  

Dezinfekuojamą paviršių apipurkšti 30 cm atstumu ar suvilgyta preparatu servetėle nuvalyti paviršių 

ir leisti išdžiūti. Įsitikinti kad visas paviršius padengtas. Palikti veikti reikiamą ekspozicijos laiką. 

Nuvalyti paviršių švaria servetėle. Leisti išdžiūti.  

 

Ekspozicijos laikas 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Candida 

albicans, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus 

brasiliensis (EN 16615) 

Nešvariomis sąlygomis – 5 min. 

Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium (EN 

16615) 

Nešvariomis sąlygomis – 15 min. 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae (EN 13727) 

Švariomis ir nešvariomis sąlygomis – 15 sek. 

 

Candida albicans (EN 13624) Švariomis ir nešvariomis sąlygomis – 1 min. 

 

Aspergillus brasiliensis (EN 13624) Švariomis ir nešvariomis sąlygomis –5 min. 

 

Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium (EN 

14348) 

Švariomis ir nešvariomis sąlygomis – 5 min. 

Polyoma SV40 (DVV 2008) 30 sek. 

Rotovirusas (DVV 2008) 30 sek. 

Adenovirusas (DVV 2008) 1 min. 

Adenovirusas (EN 14476) Švariomis ir nešvariomis sąlygomis – 30 sek. 

Norovirusas (EN 14476) Švariomis ir nešvariomis sąlygomis – 15 min. 

 

Atsargumo priemonės 

Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje. 

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ne aukštesnėje nei 25 ºC temperatūroje.  

Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojamą paviršių, visada išbandyti ant 

nedidelio ploto.  

Nenaudoti paviršiams jautriems oksidacijai, kaip marmuras, varis, žalvaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


