Nanosept® termékek
A Nanobakt Kft. saját fejlesztésű és gyártású termékei:

1. Nanosept
2. Nanosept Aqua
3. Nanosept Aqua Super
A termékcsalád mindegyike Hidrogén-peroxid és 500 mg/L Ezüst-kolloid hatóanyagokat tartalmaz,
melynek köszönhetően rendkívül hatékony, széles spektrumú fertőtlenítő hatással rendelkeznek. Az ezüst,
felületeken történő kitapadásának köszönhetően segít megőrizni a felületek higiéniáját, ezzel egy teljesen új
szintre emelve a fertőtlenítést.

A koronavírusról
Jelenleg 7 humán koronavírust tartanak számon, virológiai szakemberek szerint azonban a fertőzés gyors
terjedésének köszönhetően, újabb fertőzésekkel is lehet számolni.
A kiemelt szűrési protokoll szerinti vizsgálatokat nehezíti, hogy a tünetek megjelenése előtti lappangási időszakban is terjed a fertőzés, ami akár 3-10 nap is lehet.
A koronavírusok akár 9 napig képesek aktívak maradni üveg, fém és műanyag felületeken – írja az
Infectioncontroltoday.com egy német vizsgálat eredményére hivatkozva.

Megelőzés
Termékeink ezüst tartalma, a kezelt felületeknek, időben elnyújtott fertőtlenített állapotot biztosít, így járvány
időszakban, a megelőzés érdekében, kiemelt szerepet kap a felületfertőtlenítés megfelelő, és hatékony alkalmazásában.
Az alábbi felvételen a petri-csésze bal oldalát fertőtlenítő szerrel kezeltük, jobb oldalát kezeletlenül hagytuk.
A petri-csészét ezután a szabad levegőn tároltuk.

NANOSEPT® fertőtlenítőszer
antimikrobiális hatásvizsgálata

NANOSEPT® fertőtlenítőszerrel
kezelt felület

Kezeletlen felület

Felhasznált mikroorganizmusok:
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans
Látható, hogy a Petri-csésze fertőtlenítőszerrel kezelt oldalán (bal oldalán)
az összes ráoltott mikroorganizmus elpusztult, míg a kezeletlen oldalon
(jobb oldalon) a ráoltott mikroorganizmusok telepeket képeztek.

Az ezüst-kolloid a felületekre kijuttatva, hatékony a baktériumok, gombák és vírusokkal szemben is. Rendszeres használatával, az ezüst képes a porózusabb anyagokat (fa, műanyag, fúga stb.) tartósabb antimikrobiális
tulajdonsággal is felruházni.

Általános fertőtlenítés - járvány kontroll
Ebben a témában az egészségügyi, szociális, oktatási, közigazgatási és infrastrukturális intézmények, üzemek
és gyárak érintettek, és statisztikailag is kimutatható a rendszeres fertőtlenítési eljárások hatékonysága.
Javasolt a fertőzések átadására alkalmas helyek rendszeres és alapos fertőtlenítése, akár napi, heti intervallumokban történő kivitelezése, fertőzések terjedésének kockázati időszakában, akut esetekben, akár többször,
ismételten. Ez a fertőtlenítési eljárás elsősorban a terjedést elősegítő kockázati elemek fertőtlenítését célozza, például korlátok, kilincsek, nyomógombok, kapcsolók, asztalok, mobil elektronikai eszközök és tartozékaik, billentyűzet stb.
Javasolt termék: Nanosept (illatos), Nanosept Aqua (illatmentes)
Felhasználási javaslat:
5-20 % koncentrációjú oldat permetezve kijuttatva vagy tiszta törlőkendő segítségével felületre felvíve

Nagyobb helyiségek, légterek fertőtlenítése
Nagy hatékonyságú munkavégzéshez a hidegködképző technológiát javasoljuk. Ezzel a módszerrel érintésmentesen tudjuk fertőtleníteni nagyobb terek teljes felületét és légterét.
Javasolt termék: Nanosept Aqua (illatmentes)
Felhasználási javaslat:
1:5 –1:10 arányban készítsünk oldatot desztillált, ioncserélt vagy ozmózissal szűrt vízzel. A helyiség méretéhez
megfelelő teljesítményű hidegködképző gépet töltsük fel a frissen elkészített oldattal. Zárjuk le a helyiséget
és a fertőtlenítés behatási ideje alatt biztosítsuk annak zárva tartását.
Általánosságban pár óra elegendő egy általános, rendszeres fertőtlenítéshez, de ez függ a hidegködképző
teljesítményétől, a felhasználni kívánt oldat mennyiségétől, és a helyiség nagyságától, páratartalmától, terhelésétől is. A fertőtlenítés ideje alatt ne tartózkodjanak emberek vagy állatok a helyiségben.

További felhasználási lehetőségek
•
•
•
•
•
•

Legionella és Pseudomonas aeruginosa mentesítés, kockázat kezelés
Klímák karbantartása
Vízhálózat fertőtlenítés
Tartályok, ballonok fertőtlenítése
Élelmiszerrel érintkező felületek fertőtlenítése
Tojásfertőtlenítés

Elérhetőségünk:
Székhely:
Telefon:
E-mail:
Web:

Nanobakt Vegyipari Fejlesztő és Gyártó Kft.
1031 Budapest, Drótos utca 1.
+36 20 29 29 29 7
info@nanobakt.hu
www.nanosept.hu
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ÁLTALÁNOS
									
FELÜLETFERTŐTLENÍTÉSRE
					
(MOSHATÓ PADLÓ-, ÉS
FALFELÜLETEK, BERENDEZÉSI-,
FELSZERELÉSI TÁRGYAK,
NANOSEPT
SZÁLLÍTÓ-BERENDEZÉSEK,
							
ENYHE FRÉZIA
LÉGTECHNIKAI RENDSZEREK,
HATÓANYAGOK:
1
1, 5, 20 KG
12 HÓNAP
22484-3/2018/KJFFO		
ILLATANYAGOT
BERENDEZÉSEK,
SZOLÁRIUMOK,
• 5% HIDROGÉN							
TARTALMAZ
INKUBÁTOROK FERTŐTLENÍTÉSE,
PEROXID,
			
VALAMINT
EGYÉB
FELÜLETEK
• 0,05% EZÜST
FERTŐTLENÍTÉSÉRE STB.)
EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN,
KÖZINTÉZMÉNYEKBEN,
SPORTLÉTESÍTMÉNYEKBEN,
SZÉPSÉGSZALONOKBAN STB.
		
		

NANOSEPT
AQUA
2 HATÓANYAGOK:
		 • 5% HIDROGÉN		
PEROXID,
• 0,05% EZÜST

				
KÖZINTÉZMÉNYEK,
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK,
SZÉPSÉGSZALONOK,
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
ÁLTALÁNOS FERTŐTLENÍTÉSÉRE
(MOSHATÓ PADLÓ-, ÉS
FALFELÜLETEK, BERENDEZÉSI-,
FELSZERELÉSI TÁRGYAK,
SZÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEK STB.),
ÉLELMISZERIPARI FELHASZNÁLÁS
(HÚS-, TEJ-, TOJÁS-, BOR-,
60 ML, 1, 5, 20 KG
18 HÓNAP
455-4/2018/KJFFO		
ILLATMENTES
ÁSVÁNYVÍZ-, ÜDÍTŐITAL-,
KONZERV-, SÜTŐ-, ÉDESIPAR
STB.), NAGYKONYHÁKON,
VENDÉGLÁTÓIPARBAN,
SZÁLLÍTÓ ÉS HŰTŐEGYSÉGEK,
LÉGTECHNIKAI RENDSZEREK,
SZOLÁRIUMOK FELÜLETEINEK
FERTŐTLENÍTÉSÉRE,
VÍZVEZETÉKEK ÉS
TÁROLÓ TARTÁLYAINAK
FERTŐTLENÍTÉSÉRE, HASZNÁLATI
MELEGVÍZ, USZODA-, ÉS
FÜRDŐVIZEK FERTŐTLENÍTÉSÉRE.

							
		
				
VÍZVEZETÉKEK ÉS
							
TÁROLÓ TARTÁLYAINAK
NANOSEPT
							
ADR HATÁLYA ALÁ
FERTŐTLENÍTÉSÉRE, HASZNÁLATI
AQUA SUPER
							
TARTOZÓ 		
TERMÉK,
MELEGVÍZ, USZODA-, ÉS
		
PROFESSZIONÁLIS
FÜRDŐVIZEK FERTŐTLENÍTÉSÉRE,
3		
1, 5, 20 KG
18 HÓNAP
1928-2/2019/KTEF
HATÓANYAGOK:
							
SZINTŰ
ÉLELMISZERIPARI
• 45% HIDROGÉN							
FELHASZNÁLÓK
FELHASZNÁLÁSRA
PEROXID
RÉSZÉRE ADHATÓ
(TECHNOLÓGIÁK, GYÁRTÓ
• 0,05% EZÜST
TERMÉK
BERENDEZÉSEK, BALLONOK,
EGYÉB ESZKÖZÖK
FERTŐTLENÍTÉSÉRE).

