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Sterylizacja, dezynfekcja,
dekontaminacja i higiena szpitalna.

Dezynfekcja i dezynsekcja 
przez zamgławianie. 



• Dezynfekcja

• Dezynsekcja

• Higiena szpitalna

• Dekontaminacja 

• Sterylizacja

• Ochrona Indywidualna

• Pobieranie prób

NASZ PROFIL



DEZYNFEKCJA I DEZYNSEKCJA

• Zamgławiacz pomieszczeń NOCOSPRAY
• Ponad  600 urządzeń na rynku od 2008 r.







Nocospray przebrnął  trudne i 
wymagające negocjacje z WOŚP!!

Z pośród wszystkich urządzeń dostępnych na 
rynku to właśnie Nocospray został wybrany do 

dezynfekcji karetek neonatologicznych  w Polsce!





Przykład zasad stosowania dezynfekcji metodą zamgławiania :

2. Interwencyjnie – po skażeniu, z zastosowaniem preparatu 
Nocolyse 6%  w dawce 7ml/m³ lub preparatu Nocolyse 12% w 
dawce 3ml/m³ i czasie 120 minut.

a. we wszystkich komórkach organizacyjnych, w których zostało 
rozpoznane zakażenie lub choroba zakaźna

b. w Bloku Operacyjnym, gdy konieczne jest wyłączenie sali 
operacyjnej po zabiegu operacyjnym, w trakcie którego istnieje 
duże prawdopodobieństwo skażenia





KORZYŚCI

• Lekki – waga tylko 6,2kg
• Małe wymiary 300 x 342 x 494mm
• Środek dezynfekcyjny – niekorozyjny,      w 
99% biodegradowalny, nie pozostawia osadu
• Brak konieczności wynoszenia sprzętu 
elektronicznego
• Pełne spektrum bójcze
• Przebadany zgodnie z normami 
europejskimi i normą francuską
• Możliwość utworzenia komory dezynfekcji 
np. łóżek, materacy itp.
• Złącze USB umożliwiające wydruk do pliku 

przeprowadzanych  dezynfekcji - dowód 
przeprowadzonych procesów 



ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

Nocolyse neutral – bezzapachowy

Nocolyse mint –o zapachu miętowym 

Nocolyse nocodor – do dezynfekcji i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów 

One Shot – podwójna dawka nadtlenku wodoru – do walki z zakażeniami

Nocolyse Food – preparat do dezynfekcji powierzchni mającej kontakt

z żywnością



Dawkowanie preparatu Nocolyse
( w zależności od wybranej procedury):

1. Dezynfekcja rutynowa

preparat Nocolyse 6% w dawce 1ml/m³

2. Dezynfekcja skażeniowa

preparat Nocolyse 6% w dawce 7ml/m³

preparat Nocolyse 12% w dawce 3ml/m³



NOWOŚĆ! dostępny środek insektobójczy OXYPY

Do zwalczania insektów latających, 
pełzających i roztoczy (w tym 
świerzbu).



OXYPY jest roztworem gotowym do zastosowania opartym na: 

• naturalnych pyretroidach – działanie natychmiastowe 
Naturalna pyretryna jest związkiem pozyskanym z chryzantem. 
• permetrynie – działanie długotrwałe 

Permetryna to syntetyczna pyretryna taka jak fenotryna, depaletryna lub esdepaletryna. 
Permetryna jest stosowana jako środek owadobójczy z rodziny pyretroidów. 
Substancja działa na układ nerwowy owadów. 

OXYPY zawiera naturalną pyretrynę o natychmiastowym działaniu zabijającym wszystkie        
insekty mające kontakt ze środkiem w określonym czasie oraz permetrynę mającą     
długotrwałe działanie zapewniające 4-tygodniową skuteczność zabiegu. 



Opis i charakterystyka OXYPY :

OXYPY to środek bio-owadobójczy do zastosowania w pomieszczeniach.

Przeznaczony do zwalczania owadów latających i pełzających (karaczana prusaka 
Blattella germanica, muchy domowej Musca domestica, komara egipskiego Aedes
aegypti, komara brzęczącego Clulex pipiens) oraz świerzbowca ludzkiego Sarcoptes
scabiei, roztoczy Dermatophagoides pteronyssinus



Opis i charakterystyka OXYPY :

Przechowywanie 

• Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pionie, w pomieszczeniu  o 
dobrej wentylacji. 

• Okres przechowywania: 
w zamkniętym opakowaniu: 2 lata od daty produkcji 
po otwarciu: 2 miesiące od dnia otwarcia 



Opis i charakterystyka OXYPY :

Instrukcja użycia 

• Przed pierwszym użyciem, oznaczyć datę otwarcia na opakowaniu. 
• Wstrząsnąć przed każdym użyciem. 
• Przykręcić butelkę do urządzenia NOCOSPRAY.
• Na urządzeniu ustawić kubaturę, która ma być poddana działaniu środka. 
• Po dwóch godzinach od zakończenia rozpylania, przewietrzyć pomieszczenie     
(otworzyć okna) przez 10 minut. 
• Po użyciu, odkręcić i zamknąć butelkę 



Dawkowanie preparatu OXYPY:

Dezynsekcja niezależnie od ilości insektów/roztoczy

preparat OXYPY w dawce 1ml/m³



Akcesoria do ręcznej aplikacji środka 

Środek OXYPY może być rozpylany przy użyciu urządzenia Nocospray, ale 
również ręcznie z wykorzystaniem zestawu do bezpośredniego rozpylania 
(wąż + pistolet). 

Pistolet i elastyczny wąż– do skierowania środka 

dezynsekcyjnego/dezynfekcyjnego np. w kanały 

wentylacyjne ( to rozwiązanie wymaga użycia 

środków ochrony osobistej)
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