Tłumaczenie z języka angielskiego
[logo i dane teleadresowe] OXY’PHARM®
DEKLARACJA
Do wszystkich zainteresowanych,
My, niżej podpisana firma OXY’PHARM, zaświadczamy, że nasz system dezynfekcji NOCOTECH, ze
względu na swoje potwierdzone pełne spektrum działania (bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze i
wirusobójcze), jest również skuteczny w przypadku nCOV - Koronawirusa.
NCOV jest częścią dużych koronawirusów z otoczką RNA. Jest podobny do SARS, bardzo zaraźliwy i
wysoce zmutowany. Metody zapobiegawcze są takie same jak w 2002 lub 2009 roku: unikaj kontaktu
bezpośredniego lub kropelkowego i dezynfekuj powierzchnie tak regularnie, jak to możliwe.
Koronawirus jest wrażliwy na H2O2, znacznie bardziej reaktywny na środki dezynfekujące niż norowirusy,
adenowirusy lub wirusy polio, w przypadku których koncepcja Nocotech daje bardzo dobre wyniki. Jest
jednak znacznie bardziej zaraźliwa.
Nasze rekomendacje są następujące:
Ponieważ zasada ostrożności musi zawsze obowiązywać, zalecamy codzienną dezynfekcję profilaktyczną
we wszystkich miejscach publicznych. W ten sposób ryzyko zanieczyszczenia powierzchni zostanie
ograniczone do minimum.
Zalecana dezynfekcja
CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA: codzienne zabiegi
WYPOSAŻENIE: NOCOSPRAY® lub NOCOMAX® (dla dużych kubatur)
PRODUKT: NOCOLYSE® lub NOCOLYSE FOOD® (w zależności od konkretnych potrzeb)
DAWKA: 1 ml/m3 → Zaprogramować urządzenie na objętość dezynfekowanego pomieszczenia
CZAS TRWANIA DEZYNFEKCJI: Dyfuzja + 1 godzina → Przed ponownym użyciem pomieszczenia
odczekać 1 godzinę po dyfuzji
W przypadku wykrycia przypadku nCOV - koronawirusa, wszystkie powierzchnie potencjalnie
zainfekowane muszą zostać odkażone. W tym celu możesz wykonać „dezynfekcję po skażeniu” we
wszystkich miejscach spotkań.
Zalecamy kontynuowanie codziennych „profilaktycznych” dezynfekcji.
Zalecana dezynfekcja
WYPOSAŻENIE: NOCOSPRAY® lub NOCOMAX® (dla dużych kubatur)
PRODUKT: NOCOLYSE ONE SHOT®
DAWKA: 3 ml/m3, co oznacza „objętość x3”
→ W przypadku dezynfekcji pomieszczenia 50m3 = zaprogramuj urządzenie na 150m3
CZAS TRWANIA DEZYNFEKCJI: Dyfuzja + 2 godziny → przed ponownym użyciem pomieszczenia
odczekać 2 godziny po dyfuzji
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