
Az Intra Hydrocare hidegködképző technológiával is 
kijuttatható. Ez a technológia a leghatékonyabb a 
köhögéssel és tüsszentéssel a levegőbe jutó vírus 
hatástalanítására.  

Felületfertőtlenítés:
Használjuk az Intra Hydrocare 2% -os oldatát, 10 perces 
behatási idővel, 200 ml/m2 felületre számolva. A 
kijuttatás történhet porlasztófejes palackból, alacsony 
nyomású permetezőből, szivaccsal vagy felmosó 
kendővel. Eszközök fertőtlenítésekor bemerítéssel, 
porlasztással vigyük a felületre, majd ruhával vagy 
szivaccsal töröljük át a felületet. Viseljünk arcvédő 
szemüveget és maszkot.

Légtér fertőtlenítés:
Hidegködképző berendezéssel végezzük a fenti 
adagolás szerint. Ezzel a módszerrel nemcsak a felületen 
megtapadó, hanem a légtérben lebegő vírusokat is 
megöljük. Figyeljünk arra, hogy a fertőtlenítést végzőkön 
kívül más ne legyen a teremben. 

Az alábbi módszert kövessük:

COVID-19 ma még korlátok közé nem 
szorítható vírus, ami valószínűleg állati 
gazdaegyedekről került az emberre. A 
fertőzés útja ma még nem ismert. Annyi 
azonban bizonyos, hogy a vírus a beteg 
tüsszentése, köhögése során keletkezett 
apró folyadékcseppekben (aerosol) 
utazva könnyen jut el egy másik emberre 
és megfertőzi azt. 

A személyes higiéné előírásainak betartása az első lépés a 
vírusfertőzés leküzdésében. Ezek mellett a legfontosabb a 
rendszeres felület tisztítás és fertőtlenítés. Ehhez viszont 
olyan fertőtlenítő szer kell ami hatékony a patogén 
kórokozók ellen.

Az Intra Hydrocare olyan fertőtlenítő szer, ami hatékony 
vírusölő hatással rendelkezik tiszta és piszkos felületeken 
is. Egy jó vírusölő hatású fertőtlenítő szer a definíciója 
szerint log4 -el csökkenti a patogén vírusok számát, vagyis 
10.000 -szer kevesebb lesz a kórokozó a fertőtlenítést 
követően.

Az Intra Hydrocare egyedülálló és széles spektrumú 
fertőtlenítő szer, hidrogén peroxid  és kelátkötésű ezüst 
összetevőkkel. Az ilyen típusú termékeket ezüst 
stabilizációs peroxidoknak is hívják. Mindkét 
komponensnek szinergikus hatása van egymásra a vírus 
elleni küzdelemben. Az Intra Hydrocare régóta használt az 
ivóvízrendszerek fertőtlenítésére, az ipar, az intenzív 
állattenyésztés, egészségügyi intézmények, közlekedési 
eszközök és háztartások minden igényt kielégítő 
felületfertőtlenítésére.

1. Zárjunk be minden
nyílászárót.

2. Viseljünk védőfelszerelést.
(Szem és arc).

3. Készítsünk 2%-os oldatot.
4. Használjuk a

hidegködképzőt 35 ml/perc
beállítással, 15 percen
keresztül porlasztva a
helyiségben.

5. Várjunk 1 órát, majd
alaposan szellőztessük ki a
helyiséget.

Fehérpapír

KORONA VÍRUS! Az Intra Hydrocare 
fertőtlenítőszer hatása a  COVID-19 vírusra
A COVID-19 a levegőbe jutva azután is  fertőz, amikor egy vírushordozó beteg már 
elhagyta a szobát
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1. ábra: A COVID-19
vírus keresztmetszete
a fehérjetüskékkel a
vírus körül, amik a
napkoronához
hasonlítanak. Innen az
elnevezés is.




