Trygg og effektiv desinfisering
Sykdom og smitte er noe som kan ramme oss alle. Nå kan våre
kunder få redusert risikoen betraktelig ved at vi desinfiserer lokaler og
inventar. Vi kan utføre desinfisering både som et forebyggende tiltak
og ved sykdomsutbrudd.
Våre effektive og miljøvennlig metoder for desinfisering, er egnet til
alle mulige lokaler som store og små rom - og kan brukes på de fleste
materialer. De ulike metodene dreper bakterier, virus, sopp og sporer.
Metodene vi bruker gjennomføres på en rask og trygg måte, med
fokus på sikkerheten til våre medarbeidere, kunder og på omgivelsene.

Fordeler ved overflatedesinfisering
Unngå sykdom og smitte
Metoden desinfiserer alle overflater, gjenstander
og inventar i rommet som behandles
Behandlingen gjennomføres raskt
100% trygg metode
Biologisk nedbrytbar, luktfri, giftfri, ikke etsende,
ikke allergifremkallende og utvikler ikke bakterieresistens
Etterlater ingen skadelige restprodukter

Eksempler på behandlingssteder

Kontorlokaler

Venteværelser

Legekontor

Taxi

Busser

Sykehus

Behandlingsmetoder
For en giftfri overflatedesinfisering tilbyr vi to ulike metoder. Enten med et forstøverapparat med preparatet hydrogenperoksid eller med en håndholdt fogger/trykksprøyte med preparatet BioCid desinfisering.
Overflatedesinfisering med hydrogenperoksid
Behandlingen gjennomføres ved at en maskin sprer hydrogenperoksid (H2O2) ut i rommet i form av en
tåkesky - og dreper 99,9999% av alle bakterier, virus, sopp og sporer. Dette inkluderer multiresistente
bakterier. Desinfiseringståken sikrer en jevn spredning og kommer til på alle åpne steder.
Tradisjonell desinfisering er tidskrevende. Ved å bruke den manuelle
metoden, er det ikke mulig å oppnå et like jevnt og grundig resultat.
Desinfeksjonsvæsken og metoden som benyttes er godkjent av
Statens legemiddelverk med tilfredsstillende effekt mot gramnegative
og grampositive bakterier, mycobakterier, sporer, virus og sopp.
Norske helseinstitusjoner og sykehus, benytter seg av den samme
metoden for enklere smitterenhold.
Overflatedesinfisering med BioCid desinfisering
BioCid desinfisering er et høykvalitets desinfeksjonsmiddel, som ikke
er skadelig for mennesker, dyr eller miljøet, da innholdet av biocider til
tross for sin gode effekt, er for lavt til at det er skadelig for annet enn
bakterier, virus, sopp og sporer.
BioCid desinfisering påføres med en håndholdt fogger. Det fungerer
ved at den først bryter ned cellemembranen, for så å ødelegge cellenes
DNA/RNA. Den dreper 99,99% av alle bakterier, virus, sopp og sporer.
Det er svært anvendbar og egner seg i de fleste miljøer.

