
ANIOXYSPRAY 
WS

Gotowy do użycia  
innowacyjny 
preparat sporobójczy 
do dezynfekcji i mycia 
sprzętu oraz małych 
powierzchni w miejscach  
wysokiego ryzyka.

pełne spektrum biobójcze•	

działa na spory już w 15 minut•	

jednocześnie dezynfekuje i myje•	

dobra kompatybilność materiałowa•	

bardzo wysoka wydajność•	

wygodna, szybka i bezpieczna •	
forma aplikacji

schnie szybko nie pozostawiając •	
smug

Preparat gotowy do użycia

Wyrób medyczny kl. IIa, CE 0459



ANIOXYSPRAY WS
Gotowy do użycia innowacyjny preparat sporobójczy do dezynfekcji i my-
cia sprzętu oraz małych powierzchni w miejscach wysokiego ryzyka.

PODSTAWOWE CECHY
szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy•	

wykazuje działanie sporobójcze już w 15 minut•	

możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni•	

sprawdza się wszędzie tam, gdzie trzeba działać szybko i skutecznie•	

zalecany do dezynfekcji i mycia powierzchni wymagających działania sporobójczego oraz w wypadku •	
zagrożenia epidemiologicznego

do delikatnych powierzchni – możliwość dezynfekcji i mycia m.in. inkubatorów•	

forma delikatnej pianki eliminuje ryzyko powstawania aerozolu•	

łatwość użytkowania – wygodna i szybka forma aplikacji•	

preparat po zastosowaniu schnie szybko nie pozostawiając smug•	

bardzo wysoka wydajność – 1 litrem preparatu można zdezynfekować i umyć min. 100 m•	 2 powierzchni

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA 
5 minut: bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HCV)•	

15 minut: bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HCV, HBV), sporobójczy (Bacillus subtilis)•	

30 minut: bakteriobójczy, prątki gruźlicy, grzybobójczy, wirusobójczy (HCV, HBV, Poliowirus, Adenowirus), •	
sporobójczy (Bacillus subtilis, Clostridium difficile)

OPAKOWANIA 
Anioxyspray WS: butelka – 1 litr z końcówką spieniającą•	

Wyposażenie dodatkowe: jednorazowe chusteczki włókninowe•	

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR 
PRODUCENT: Laboratoires Anios, Francja 

DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab	Sp.	z	o.o.	•	ul.	Niedźwiedzia	60	•	15-531	Białystok	•	Tel./fax:	85	743	28	97	 
www. medilab.pl

SPOSÓB UŻYCIA 
Preparat do użytku profesjonalnego. •	

Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.•	

Stosować na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie.•	

Nanosić	na	dezynfekowane	powierzchnie	i	przedmioty	bezpośrednio	z	butelki	przy	użyciu	końcówki	spry-•	
skującej lub spryskanej ściereczki.

SKŁAD 
Nadtlenek	wodoru,	etanol,	związki	powierzchniowo	czynne	
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Spryskać preparatem dezynfekowaną powierzchnię lub nanieść na czystą, suchą ściereczkę (zalecane jedno-1. 
razowe chusteczki włókninowe Medilab).

Następnie	równomiernie	rozprowadzić	po	całej	dezynfekowanej	powierzchni.2. 

Odczekać	5,	15	lub	30	minut	w	zależności	od	wymaganej	skuteczności	biobójczej.	Nie	spłukiwać,	pozosta-3. 
wić do wyschnięcia. 


