100% AUTOMATIZOVANÁ
DEZINFEKCE POVRCHŮ BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝMI PROSTŘEDKY

NÁŠ

KONCEPT

Koncept společnosti Oxy'Pharm je založen na spojeném působení kapalného prostředku
(produktová řada Nocolyse nebo Oxypy ) a rozprašovacího zařízení
(řada zařízení Nocospray nebo Nocomax ) pro ošetření vzduchu a povrchů v místnosti.

NOCOSPRAY

NOCOMAX
VYVINUTÝ
PRO PRŮMYSLOVÉ
POUŽITÍ

VÁŽÍ POUHÝCH
6 KG

Ošetří objemy až
do 20 000 m3

Ošetří objemy
od 10 do 1 000 m3

NAŠE

VÝHODY
EKONOMICKÉ,
RYCHLÉ PŮSOBENÍ
Automatizovaný systém,
kde 1 ml produktu postačuje
na ošetření objemu 1 m3

PRO OŠETŘENÍ
INSEKTICIDEM: NEJLEPŠÍ
POMĚR KVALITA/CENA
Osvědčená a schválená účinnosti proti
štěnicím s náklady, které patří na trhu
k těm nejnižším.

NORMY

Validováno v souladu
s několika normami, včetně
normy NF T 72281 (2014)

LEHKÉ A
KOMPAKTNÍ
Nocospray je zařízení pro ošetření
místností o objemu až do 1 000 m3
a přitom váží pouhých 6 kg.

BEZPEČNÉ

Nealergenní prostředky, které
nepředstavují riziko pro životní
prostředí ani pro člověka.

PRO DEZINFEKCI: CELÉ
SPEKTRUM PŮSOBENÍ
Baktericidní, virucidní, fungicidní a sporicidní,
podle současných norem.

NOCOLYSE
ŘADA

Řada Nocolyse je sada biologicky rozložitelných dezinfekčních prostředků na bázi peroxidu vodíku s posilujícím účinkem stříbra nebo
kyseliny askorbové.
Používá se v lékařských a farmaceutických prostředích; účinnost a působení řady je v celém spektru, je baktericidní, virucidní, fungicidní
a sporicidní, a to podle současných norem.
Produkt se rozstřikuje pomocí zařízení Nocospray, kdy se z něj stává suchý plyn (částice o velikosti 5 μ), který umožňuje celkové,
homogenní a nekorozivní působení na všech površích, a to i elektronických přístrojů. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostředek
na bázi peroxidu vodíku a neobsahuje kyselinu peroctovou, snadno se rozkládá na vodu a kyslík, takže ošetření je bez zápachu a zcela
biologicky rozložitelné.

Dezinfekční prostředky

Nocolyse
Dezinfekční prostředek
6% peroxid vodíku

Nocolyse One Shot

Nocolyse Food

Dezinfekční prostředek pro ještě
účinnější ošetření 12% peroxid vodíku

Dezinfekční prostředek pro ošetření
ploch, které přicházejí do styku
s potravinami 7,9% peroxid vodíku

Sada pro sledování kvality

Deodorant

Oxydor

Nocotest

Nocoboxt

Kolorimetrické proužky pro kontrolu,
zda byl přípravek v ošetřené
místnosti rozdělen rovnoměrně.

Kontaktní krabičky pro odběr
vzorků z povrchu a zjištění
přítomnosti mikroorganismů.

Deodorant.
Přípravek na bázi éterických olejů

Před

Po

OXYPY
ŘADA
Řada Oxypy je plně účinná skupina insekticidů, která působí proti létajícím a lezoucím škůdcům. Hubí svrab, roztoče i štěnice.
Působení řady Oxypy bylo navrženo nejen tak, aby bylo udržitelné v průběhu času, ale také aby měla bleskový účinek pro okamžité
ošetření. Spojený účinek přírodních pyretrinů a permetrinu působí jak na larvy, na dospělé jedince hmyzu.
Rozstřikuje se pomocí zařízení Nocospray, automaticky ošetřuje všechny povrchy místnosti, čímž se náklady na ošetření insekticidy
optimalizují.

Insekticidy

Oxypy
Ošetření proti létajícímu
a lezoucímu hmyzu

Moxy
Ošetření pro odpuzování
komárů

Oxypy +
Specifické ošetření proti
štěnicím, larvicidní

BIOSWEEP
ŘADA
Povrchy je možné účinně ošetřit pouze tehdy, když jsou čisté. Skládka odpadů nebude nikdy sterilní. Z této skutečnosti společnost
Oxy'Pharm vycházela při vývoji řady biologicky rozložitelných prostředků na čištění povrchů, které se aplikují před ošetřením
dezinfekčními prostředky nebo insekticidy.

Čisticí prostředky

Biosweep S

Biosweep Z

Biomop

Odmašťovací čisticí
prostředek

Enzymatický čisticí prostředek
(na proteinové skvrny)

Koncentrovaný odmašťovací
prostředek na podlahy

NAŠE

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Máme k dispozici různé volitelné příslušenství, díky
kterému je možné systém přizpůsobit jakékoli situaci.
Zařízení Nocospray je plně přizpůsobitelné.

Nástěnné zařízení
Nocospray IS

Nástěnné zařízení
Nocospray OS

Připevňuje se na stěnu
ošetřované místnosti, není
třeba si dělat starosti
ohledně umístění zařízení.

Připevňuje se na stěnu,
umožňuje ošetření
místnosti z venku díky
průchozímu systému.

Připojení dálkového
ovládání
Připojení dálkového
ovládání umožňuje
spustit zařízení
Nocospray i mimo
místnost.

Dvojitá tryska

Sledovatelnost

Dvojitá tryska připevněná
na zařízení Nocospray
umožňuje dvousměrné
rozprašování.

Systém sledovatelnosti
připojuje zařízení
Nocospray pomocí kabelu
USB k počítači, kde
dochází k zaznamenávání
všech ošetření.

Časovač

Stříkací pistole

Průchozí systém

Časovač, zapojený jak
do síťové zásuvky, tak
do zařízení Nocospray,
umožňuje nastavit
prodlevu nebo
opakované ošetření.

Stříkací pistole se k
zařízení Nocospray
připojuje flexibilní hadicí a
používá se k ošetření
těžko přístupných oblastí
(ventilační vedení,…)

Pro dezinfekci místnosti,
aniž byste do ní vstoupili;
průchozí systém se hodí
zejména pro vozidla
a bílé místnosti

OXY’PHARM
DEZINFEKCE POVRCHŮ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝMI
PROSTŘEDKY PRO VŠECHNY OBLASTI POUŽITÍ
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