
 
 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  

 

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 

Nr. (10-14 17.5E)BPR-478(A-0204PNO603631-20-250) 

 

Išduotas 2020 m. rugsėjo 15 d., galioja iki 2025 m. rugsėjo 14 d. 

 

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas  

AS Estko, Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald, EE-75403 Harjumaa  (Estija). 

 

Biocidinio produkto tipas  

2 ir 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities 

dezinfekantas. 

 

Biocidinio produkto pavadinimas  

Oksoon. 

 

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas  

AS Estko, Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald, EE-75403 Harjumaa  (Estija). 

 

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai  

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

 

Specialiosios autorizacijos sąlygos  

Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, įrankiams, įrenginiams, išskyrus medicinos 

prietaisus, dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose bei visuomeninės paskirties objektuose; 

paviršiams, vamzdynams, talpykloms, inventoriui plauti ir dezinfekuoti pieno, maisto pramonės,  

gėrimų gamybos, laikymo, transportavimo ir naudojimo vietose bei viešojo maitinimo įmonėse. 

Negali tiesiogiai liestis su maistu. 

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas 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 

A0204PNO603631. 

 

Biocidiniai produktai, kurių ženklinime nurodytas biocidinių produktų autorizacijos liudijimas Nr. 

(10-14 17.5)BPR-113(A-0204PNO061591/A-20-61), gali būti tiekiami į rinką ir naudojami iki 2020 

m. spalio 14 d. 

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

nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 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 straipsnio reikalavimai. 

 

Vilniaus departamento direktorė  A.V.    Rolanda Lingienė 

                                                                            

 

Liudijimą gavau 



 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  

     Nr. (10-14 17.5E)BPR-478(A-0204PNO603631-20-250) 

       1 priedas 

 

 

OKSOON 

 

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS 

 

 

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

 

Kemira Chemicals Oy 

PL/PO Box 22 

FI-54101 Joutseno (Suomija). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  

     Nr. (10-14 17.5E)BPR-478(A-0204PNO603631-20-250) 

 2 priedas 

 

ETIKETĖ 

 

OKSOON 

 

Skystis 

 

Veiklioji medžiaga vandenilio peroksidas, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0, 35,0 %. 

 

Sudėtyje yra fosfonato, <1,0 %. 

 

 
 

 
Pavojinga 

 

Kenksminga prarijus arba įkvėpus. 

Smarkiai pažeidžia akis. 

Gali dirginti kvėpavimo takus. 

Dirgina odą. 

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių apsaugos 

priemones. 

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti 

laisvai kvėpuoti. 

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius 

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis 

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS 

BIURĄ/kreiptis į gydytoją / … 

Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. 

 

Informacija apsinuodijus tel. (8 5) 236 2052. 

 

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfekantas (2, 4 produktų 

tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, įrankiams, įrenginiams, išskyrus medicinos 

prietaisus, dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose bei visuomeninės paskirties objektuose; 

paviršiams, vamzdynams, talpykloms, inventoriui plauti ir dezinfekuoti pieno, maisto pramonės,  

gėrimų gamybos, laikymo, transportavimo ir naudojimo vietose bei viešojo maitinimo įmonėse. 

Negali tiesiogiai liestis su maistu. 

 

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.  

 

Gamintojas AS Estko, Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald, EE-75403 Harjumaa (Estija). 

 

Platintojas  

 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-478(A-0204PNO603631-20-

250), galioja iki 2025-09-14.  

 

Tūris  

 

Tinka naudoti 

 

Ženklinime leistinas papildomas teiginys: ,,OKSOON“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo 

instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-

2 (2019-nCoV) virusas.“ 

 

 



Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  

     Nr. (10-14 17.5E)BPR-478(A-0204PNO603631-20-250) 

3 priedas 

 

OKSOON 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 

Dėmesio! 

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir 

sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.  

 

Naudojimas 

 

OKSOON skirtas kietiems paviršiams, įrankiams, įrenginiams, išskyrus medicinos prietaisus, 

dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose bei visuomeninės paskirties objektuose (prekybos vietose, 

mokyklose, kirpyklose, grožio salonuose ir kt.); paviršiams, vamzdynams, talpykloms, inventoriui 

plauti ir dezinfekuoti pieno, maisto pramonės, gėrimų gamybos, laikymo, transportavimo ir 

naudojimo vietose bei viešojo maitinimo įmonėse (restoranuose ir kt.). 

Naudojami 0,5–1,5% (50–150 ml/10 l vandens) koncentracijos darbiniai tirpalai. 

Paviršius, talpyklas, inventorių ir kt. prieš dezinfekavimą mechaniškai nuvalyti ir gerai nuskalauti 

šiltu vandeniu. 

Dezinfekuojant rankiniu arba panardinimo būdu paviršių apipurkšti, sudrėkinti kempine arba 

pamerkti į paruoštą ne aukštesnės kaip +30 oC temperatūros 0,5-1,5 % darbinį tirpalą. Po ekspozicijos 

gerai nuskalauti šiltu vandeniu. 

Ekspozicijos laikas 

Darbinio tirpalo koncentracija Ekspozicijos laikas 

0,5 % (50 ml - 10 l šalto vandens) 30 min. 

1,0 %  (100 ml - 10 l šalto vandens) 10 min. 

Poveikiui prieš apvalkalinius virusus užtikrinti rekomenduojama 1,5 % (150 ml - 10 l šalto 

vandens) darbinio tirpalo koncentracija ir ekspozicijos laikas – 1 min. 

 

Valymas ir dezinfekavimas naudojant buteliuką su purkštuku. Buteliuką su paruoštu darbiniu 

tirpalu laikyti stačią ir purkšti ant apdorojamo paviršiaus pilnai jį sudrėkinant. Ekspozicijos laikas 

nurodytas lentelėje. Po ekspozicijos paviršių nusausinti vienkartine šluoste arba palikti nudžiūti.  

Valymas ir dezinfekavimas naudojant tirpalą paruoštą kibire. Dezinfekuojamą paviršių valyti 

šluoste sudrėkinta darbiniame tirpale. Ekspozicijos laikas nurodytas lentelėje. Po ekspozicijos 

paviršių nusausinti vienkartine šluoste arba palikti nudžiūti. Darbinį tirpalą pakeisti, kai jis tampa 

nešvarus arba ne rečiau kaip po 24 valandų.  

Valymas ir dezinfekavimas naudojant vienkartines servetėles sudrėkintas paruoštu darbiniu 

tirpalu. Paruošti sausas vienkartines servetėles. Servetėles užpilti reikiamos koncentracijos darbiniu 

tirpalu. Paimti vieną servetėlę ir valyti paviršių. Ekspozicijos laikas nurodytas lentelėje. Po 

ekspozicijos paviršių nusausinti vienkartine šluoste arba palikti nudžiūti. Nešvarią servetėlę pakeisti 

nauja. Jeigu keičiama valymo zona, visada naudoti švarią servetėlę. Paviršius kontaktuojančius su 

maistu po ekspozicijos gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu arba palikti išdžiūti. 

Specifiniam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo naudojimo 

instrukcijos.  

 

Atsargumo priemonės 

Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje. 

Nemaišyti su rūgštimis.  

Nenaudoti drėgmei neatsparių paviršių plovimui ir dezinfekcijai. 

Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti paviršius, visada išbandyti ant nedidelio ploto. 


