
 

 

  

 
XINIX AquaCare 
Vattendesinfektion för personligt bruk
 
 
 
XINIX AquaCare användes för att erhålla 
bakteriefritt dricksvatten, vatten för tandborstning, 
eller vatten för sköljning av t.ex. nappflaskor, färsk 
frukt, sallad m.m. 
 
XINIX AquaCare skall alltid doseras till det 
vatten som man misstänker innehålla sjuk-
domsalstrande bakterier. 
 
XINIX AquaCare användes bl.a. av personal 
inom svenska jägarförband, räddningsverket, olika 
biståndsorgan, affärs- och äventyrs-resenärer, 
turister m.fl. 
  
XINIX AquaCare avdödar effektivt skadliga 
sjukdomsalstrande mikroorganismer såsom 
bakterier, virus, alger, svampar och protozoer. 
Desinfektionsmedlet påverkar inte vattnets smak 
eller lukt och är ca. 5 ggr. effektivare än klor-
baserade produkter. 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 

EPA (Enviromental Protection Agency USA) 
rekommenderar dosering av klordioxid upp till 0,8 
ppm ( 0,8 mg/l) för dricksvatten som användes 
dagligen. Denna dos är den av oss  
rekommenderade för XINIX AquaCare. 
 
Är vattnet kraftigt förorenat med partiklar och 
missfärgat, bör vattnet före dosering av XINIX 
AquaCare filtreras genom t.ex. ett kaffefilter. 
Blir vattnet inte helt klart dubbleras dosen och 
verkningstiden.  
Vid sköljning av grönsaker dubbleras dosen i 
sköljvattnet, låt grönsakerna ligga i sköljvattnet ca. 
5 min. före användning 
 
XINIX AquaCare har med framgång testats av 
bl.a. Smittskyddsinstitutet Solna, Göteborgs 
Universitet, Wisconsin State Laboratory of 
Hygiene, Johns Hopkins University Baltimore 
University of Arizona, Universidad Peruana 
Lima 
 
 
 

 

Den aktiva substansen 
klordioxid (ClO2) användes för 
vattendesinfektion i vattenverk, 
livsmedelsindustrier m.m. runt 
om i världen sedan årtionden. 
 

Klordioxid är godkänt inom 
EU samt i  Japan och USA för  
desinfektion av dricksvatten. 



 

 

 
 
 
 
 

Bruksanvisning. 
 
XINIX AquaCare är enkelt att använda. För att 
få ett glas rent och bakteriefritt vatten (ca. 2 dl 
vatten): skruva av kapsylen på flaskan och skaka 
kraftigt ner 2 droppar i glaset. Fyll sedan på med 
vatten. Låt XINIX AquaCare verka under ca. 1 
minut, vattnet är sedan drickbart. 
 
Om XINIX AquaCare tillsätts efter det att glaset 
fyllts med vatten: rör om med en väl rengjord sked 
eller dylikt för att få en säker blandning. 
 
Önskas vatten för förvaring i kylskåp tag en 
tillbringare för t.ex. 1 liter, dosera 10 droppar, fyll 
därefter vattnet i tillbringaren. 
Vattnet är nu desinficerat och kan med fördel 
förvaras i kylskåp för senare användning. 
 
10 droppar per liter ( 1 droppe/deciliter) är endast 
en rekommendation till vatten som synbart är rent, 
men kan vara förorenat med mikroorganismer. 
 
Om vattnet är förorenat med partiklar och 
missfärgat, skall vattnet filtreras före dosering av 
XINIX AquaCare, genom t.ex. ett kaffefilter. 
Dubbel dosering bör tillämpas om vattnet efter 
filtrering inte blivit fritt från partiklar och 
fortfarande är missfärgat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hållbarhet och lagring. 
 
XINIX AquaCare har en hållbarhet av 6 
månader, se ”bäst före datum”. Förutsättningen är 
att flaskan förvaras oöppnad, svalt och mörkt. 
 
Efter det att flaskan öppnats och förvaras i 
handväskan, fickan, badrumsskåpet etc. minskar 
hållbarheten och XINIX AquaCare bör 
förbrukas inom 30 dagar. 
 
XINIX AquaCare är aktivt så länge innehållet är 
ljusgult. 
Är innehållet fortfarande ljusgult efter ”bäst före 
datum” är XINIX AquaCare fortfarande aktivt, 
men dubbel dos bör då tillämpas. 
 
Innehållsdeklaration. 
 
Flaska  Glas med droppinsats 
Volym  10 ml 
Aktiv substans Klordioxid ClO2 

Tot.mängd ClO2 ca. 15 mg. 
Mängd/dropp ca. 0,1 mg. ClO2 

Ant.dropp/10 ml ca. 150 st 
Förvarings temp 0-15°C (lagring) 
Max.omgivn.temp. 40°C (användning) 
Min. omgivn.temp. 0°C 
 
Övrigt. 
Tullstat.   Nr. 3808 40 90 90 
UNCCS.  Nr. 356460 
CAS.       Nr. 10049-04-4

Tips och råd 
 
Förvaring: Förvara XINIX AquaCare flaskan mörkt och svalt före användning. När XINIX 

AquaCare skall användas bör flaskan skyddas mot starkt ljus t.ex. solljus. Flaskan 
får inte utsättas för stark kyla, förvara därför XINIX AquaCare i handbagaget vid 
resa eller i uppvärmt bagageutrymme. 

 
Smutsigt vatten: Filtrera alltid vattnet om det är starkt förorenat innan XINIX AquaCare doseras. 

Om inte partiklar och missfärgning kan filtreras bort, dubblera dosen XINIX 
AquaCare. 

 
Grönsaker, frukt:  Odling och förvaring kan ha skett på platser där föroreningar och 

sjukdomsalstrande bakterier finnes. Skölj därför i ett vatten med dubbel dosering 
av XINIX AquaCare, låt verka i ca. 5 minuter. 

 
Skärbrädor: Kan vara bärare av bakteriehärdar. Fukta ytan och dosera ca. 8 droppar XINIX 

AquaCare ,stryk ut jämnt, vänta ca. 2 minuter torka av med ett rent 
fuktabsorberande papper. 

 
 


