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DEZINFEKCIA

kancelárskej techniky, výpočtovej techniky a technológií
v kancelárskych, obchodných a výrobných priestoroch
Úrad verejného zdravotníctva sústavne zdôrazňuje, v záujme boja proti rýchlo sa rozvíjajúcej pandémii COVID–19, dôležitosť čistenia a dezinfekcie povrchov predmetov, s ktorými prichádzame do
styku. Upozorňuje, že čistenie našich domovov, pracovísk, ale aj verejných priestorov, často pomôže
zabrániť ľuďom v kontakte s potenciálne smrteľným novým koronavírusom, ktorý môže prežiť, v závislosti od povrchu na ktorom sa vyskytuje, až niekoľko dní*.
Na základe požiadaviek našich stálych klientov a vyššie uvedených
skutočností, rozširujeme ponuku poskytovaných služieb aj o dezinfekciu
vašej kancelárskej a výpočtovej techniky, účinnú proti COVID–19.
Dezinfekciu realizujeme špeciálnym dezinfekčným prípravkom od renomovanej nemeckej ﬁrmy RICHARD KÜHN GMBH CHEMISCHE FABRIK špecializujúcej sa na čistiace a dezinfekčné prostriedky.
Táto povrchová dezinfekcia bola špeciálne navrhnutá na čistenie rôznych povrchov na pracovískách a vo verejných priestoroch. Je vhodná na dezinfekciu aj
v nemocniciach, školách, materských škôlách a prevádzkach potravinárskeho
priemyslu. Je účinná proti vírusom, baktériám, kvasinkám a plesniam.
Poskytuje aj rýchlú akciu proti patogénom Salmonelly a hepatitídy B. Neobsahuje aldehydy a alkoholy.
Z dôvodu, že čistiace a dezinfekčné účinky prípravku nie
sú založené na alkohole resp. chlóre, je vhodný takmer na
všetky povrchy, ako sú napr:
- plasty, materiály z PVC a gumy
- všetky druhy kovových povrchoch
- keramiké povrchy...

Dezinfekčný prípravok je registrovaný v zozname VAH**:
UBA 05400051, registračné číslo: N-44375.
Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v prípravku spĺňajú
podmienky pre biologickú odbúrateľnosť špeciﬁkované
v nariadení (ES) 648/2004 o detergentoch.

* Na základe zverejnenej štúdie vedcov amerického inštitútu NIAID, ktorý je súčasťou Národného ústavu zdravia (NIH) USA.
** Zoznam dezinfekčných prostriedkov VAH je štandardným referenčným dokumentom pre dezinfekciu v lekárskych
a nelekárskych zariadeniach. Zoznam VAH obsahuje výrobky na chemickú dezinfekciu rúk, pokožky, nástrojov, povrchov, textílií.
Tieto boli testované akreditovanými laboratóriami a schválené nezávislými odborníkmi.

SPÔSOB
DEZINFEKCIE
Dezinfekciu realizujeme
mechanicky a to v závislosti od
povrchu čisteného predmetu
a konštrukcie čisteného
technického zariadenia:

priame čistenie dezinfekciou
pomocou špeciálnych
bezvláknitých handier,

členité a menšie zariadenia
rozprašovaním dezinfekčného
prípravku na povrch zariadenia.
Následne, po dodržaní času
expozície prípravku na dezinﬁkovaný povrch, je tento očistený
štandardnými čistiacimi
prostriedkami PROFI-CLEAN.

