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Information avseende Incidin® OxyFoam S, väteperoxidbaserat 
desinfektionsmedel 

Bakgrund 
Incidin OxyFoam S är ett ytdesinfektionsmedel baserat på accelererande väteperoxid som även 

kan användas på medicinteknisk utrustning. Medlet är effektivt mot bakterier, virus och 

Clostridioides difficile-sporer. 

Incidin OxyFoam S är en bruksfärdig lösning och hållbar till utgångsdatum oavsett om förpack-

ningen är öppnad eller oöppnad. Medlet finns i två förpackningar dels en flaska (750 ml) med 

ett munstycke där medlet blir ett skum när det appliceras samt en flytande brukslösning (5 l) i 

dunk. Skumformen används till patientnära ytor och utrustning, det flytande till golv. 

Användning av Incidin OxyFoam S 
Vid synlig smuts används alltid rengöringsmedel och vatten före desinfektion med Incidin 

OxyFoam S. 

Den mekaniska bearbetningen, dvs. gnugga ordentligt, är avgörande för att uppnå ett fullgott 

resultat. Engångsdukar/tvättlappar ska bytas ofta och alltid innan rengöringslösning och 

desinfektionsmedel appliceras.  

Punktdesinfektion 

 Alltid vid punktdesinfektion hos patient med diarré och/eller kräkning av okänd orsak. Vid 

konstaterad virusgastroenterit eller infektion orsakad av Clostridioides difficile (CDI) 

används Incidin OxyFoam S tills patients diarré/kräkning upphört. 

Clostridioides difficile 

 Hos patient med CDI används Incidin OxyFoam S till daglig patientnära städning, utrustning 

som delas mellan patienter samt slutstädning.  

 Vid slutständning efter vård av patient med CDI kompletteras rengöring av golv med 

desinfektion med Incidin OxyFoam S.  

Virusgastroenterit 

 Hos patient med virusgastroenterit används Incidin OxyFoam S till daglig patientnära 

städning, utrustning som delas mellan patienter samt slutstädning. 

Fördelar med Incidin som vi saknat hos tidigare upphandlat desinfektionsmedel 

 Avdödar calicivirus. 

 Avdödar Clostridioides difficile och dess sporer. 

 Kan användas på medicinteknisk utrustning. 

 Lämnar inga rester på ytan efter desinfektion. 

 Färdig brukslösning. 

 Lång hållbarhet. 

 Användarvänligt. 

 Miljövänligt. 


