Har Du använt stora mängder handsprit
som orsakat mycket torra händer /
sprickor i huden?
Pröva först en mindre mängd Oxiskin på
en begränsad yta. Läs mer på baksidan
i Frågor & Svar.

Långtidsverkande och skonsam handdesinfektion för ett
effektivt smittskydd.
Effektiv mot både virus och bakterier, inklusive Corona-virus.

PRODUKTBESKRIVNING
För bästa möjliga skydd mot kända och ännu okända
smittämnen skall handdesinfektion vara bevisat effektiv mot
många olika virus och bakterier. Ändå har de flesta
produkterna på marknaden en begränsad effekt på virus,
verkar under kort tid och torkar dessutom ut huden.
Alkoholbaserad handdesinfektion är flyktig och har bara
effekt i ungefär 30 sekunder. Risken för återkontaminering
uppstår därför nästan omedelbart.
Den långtidsverkande Oxiskin®Plus ger däremot en
skyddande antiseptisk film på händerna som kraftigt minskar
risken för återkontaminering av virus, bakterier och svampar.
Och eftersom vatten och syre är de enda restprodukterna är
Oxiskin®Plus skonsamt för händer och miljö.

BRUKSANVISNING
Normal handhygien med tvål och vatten är grundläggande
för att undvika smittsamma sjukdomar. Oxiskin®Plus är ett
viktigt och effektivt komplement för långtidsverkande effekt
mot både virus och bakterier.

HUVUDEGENSKAPER
Effektiv desinfektion för händer och hud
Långtidsverkande antiseptisk effekt efter
applicering, vilket minskar ny tillväxt av
virus och bakterier.
Dokumenterad effekt mot virus som
Coronavirus, Calicivirus (vinterkräksjuka),
influensavirus, ebola, etc.
Effektivt mot bakterier och svampar
Bibehåller hudens naturliga fuktighet
även vid regelbunden användning
Miljövänlig - vatten och syre är de enda
biprodukterna
Godkänd - EN 14476 och EN 1500
Ej brandfarlig

PRODUKTFAKTA
Volym: 50ml, Spray
Kategori: Biocidprodukt Produktgrupp 1
Godkännande: Klass 1 för humant bruk
Varunummer: 99110
EAN: 7350062160482
Transportförpackning: 36*50ml
pH-värde: Ca 2,4
Densitet: Ca 1,013g/cm3
Verksam substans:
Stabiliserad väteperoxid 3% (100% ren)

EN Tester
EN
EN
EN
EN
EN
EN

14476:2013
1500
1040 och EN 1276
1275 och EN 1650
13704 och EN 14348:2005
14349:2004

För mer information se
www.oxiskin.se
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SVAREN PÅ DE VANLIGASTE FRÅGORNA OM OXISKINPLUS
Erbjuder OxiskinPlus samma omedelbara
desinfektion som en vanlig handspritsprodukt?

Varför får jag vita fläckar på händerna efter att
ha använt OxiskinPlus?

Ja. OxiskinPlus har visat sig döda virus,
bakterier och svampar effektivt och har en
dokumenterad effekt enligt EU-test EN14476
och EN1500.

Detta är inte farligt och försvinner vid upprepad
användning. OxiskinPlus har troligtvis reagerat /
oxiderat med något på din hand och de vita
fläckarna är restprodukter. Detta försvinner efter
några minuter och lämnar inga skador på
huden. Du behöver inte tvätta bort dem. Detta
kan också uppkomma efter användning i
kombination med vissa hudkrämer/lotioner.

För virus har OxiskinPlus specifikt visat sig
döda bla. coronavirus, influensavirus, Ebola och
även svåra (icke-höljda) virus som calicivirus.
Vilka är OxiskinPlus eventuella bieffekter?
OxiskinPlus biverkningar är sällsynta, milda och
övergående. Rapporterade biverkningar är
övergående vita fläckar och en kortvarig
stickande känsla efter att man använder Oxiskin
för första gången.
Kan jag använda Oxiskin om jag har använt
stora mängder handsprit som orsakat mycket
torra händer/sprickor i huden?
Vid mycket torr hud, mindre sår eller sprickor
på huden ska det normalt inte innebära någon
risk att använda OxiskinPlus men pröva med en
mindre mängd eller yta först. OxiskinPlus kan
vid enstaka tillfällen orsaka en svidande känsla
på huden, ibland resulterande i vita, ytliga,
fläckar. Dessa besvär är övergående.
När ska man inte använda Oxiskin?
Har man extremt
sprickor i huden
användandet av
svidande känsla
resulterande i vita,

torra händer,
eller mindre
Oxiskin PLUS
på huden
ytliga, fläckar.

handeksem,
sår så kan
orsaka en
och ibland

Dessa besvär är oftast övergående och beror
på att den aktiva substansen i Väteperoxid
troligtvis reagerat / oxiderat med något på din
hand och de vita fläckarna är restprodukter. Om
besvären inte är övergående ska du inte
fortsätta med produkten.

Mina händer
OxiskinPlus

sticker

när

jag

använder

OxiskinPlus är mycket effektiv och kommer att
oxidera i mindre hudsprickor i händerna. När
den reagerar med biomassa (bakterier / virus
/ svamp) kommer den att producera små
syrebubblor. Om händerna är torra med
sprickor kan reaktionen och bubblorna kännas
som
stickande/svidande
känsla.
Detta
försvinner normalt efter upprepad användning.
Vår hud reagerar olika på olika ämnen, om du
har känslig hud bör du prova en mindre mängd
initialt för att undersöka om OxiskinPlus är
optimalt för dig.
Mina händer luktar ättika efter att ha använt
OxiskinPlus
OxiskinPlus är luktfri men efter att ha reagerat /
oxiderat med bakterier / virus på handen kan
detta ge en lukt som liknar ättika. Ju mer
bakterier / virus den dödar desto mer intensiv
lukt. Lukten försvinner normalt efter upprepad
användning.
Rapportering av biverkningar
Biverkningar kan rapporteras
FrostPharma via e-post:
regulatory@frostpharma.com.

direkt

till

Biverkningsrapportering ger oss möjligheten att
öka informationen om produktens säkerhet
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